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অিধকার ও দািয়�
েকমি�জ পাবিলক �ু লগিলর
ছা�ছা�ীেদর আচরণ িনধর্ারক

1.0 নীিত
1.1

�ু ল কিমিট তােদর এি�য়াের যত ছা�ছা�ী আেছ তােদর আচরণ িক রকম হেব তার
িনয়মাবলী িনধর্ারণ করেব ও িলিখত ভােব �কাশ করেব৷

1.2

িন�িলিখত পিরভাষাগিল যা এই িনয়মাবলী ও �িবধানগিলেত বয্বহৃত হেয়েছ তােদর অথর্
িন��কার হেব:

a.

“ছা�ছা�ী” মােন হেব েয েকােনা �ু ল যাওয়ার উপযু� বেয়েসর মানুষ যারা
েকমি�জ �ু ল কিমিটর এি�য়াের থাকা েকােনা পাবিলক �ু েল ভিতর্ আেছ৷

b.

“বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক” মােন হেব েয েকােনা ছা�ছা�ীর বাবা-মা,
অিভভাবক অথবা ত�াবধায়ক যারা ে�ট আইেনর চািহদা অনুসাের ছা�ছা�ীর
বাবা-মা অথবা অিভভাবক �ারা যথািবিহত ভােব েসই অনুযায়ী মেনানীত হেয়েছ,
যত িদন না েকােনা ছা� বা ছা�ী, যােদর 18 বছর বা তার েবিশ বয়স,
িলিখতভােব অনুেরাধ জানাে� েয এই আইেনর অিধকার এবং িবধানগিল েসই
বাবা-মা, অিভভাবক বা ত�াবধায়েকর ে�ে� �েযাজয্ হেবনা৷

1.3

�ু ল কিমিটর িলিখত িনয়মাবলী ও িবধানগিলর সােপে� �েতয্েকর অিধকার আেছ
েকমি�েজর েকােনা পাবিলক �ু েল ভিতর্ হবার৷

1.4

�ু েলর েকােনা আিধকািরক বা কমর্চারী বা �ু ল কিমিট েম�ার েকােনা ছা�ছা�ীর িবরে�
েকােনা রকম শাি�মূলক পদে�প েনেবননা, যা �ু ল কিমিটর িলিখত িনয়মাবলী ও িবধােনর
মান ও প�িত অনুযায়ী নয়৷ েকােনারকম শাি�মূলক বয্ব�া যা �ু ল কিমিটর িনয়মাবলী ও
িবধান অনুযায়ী নয় তা খািরজ হেয় যােব৷

1.5

িনয়মাবলী ও িবধােনর কিপ, যখিন তা গৃহীত হেব এবং �িত �ু লবেষর্র শরেত, �ু েলর সব
ছা�ছা�ীেদর িবনামূেলয্ েদওয়া হেব৷ সব ছা�ছা�ীেদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর
এবং সমােজর েয েকােনা উৎসাহী বয্ি�র জনয্ও এই কিপ ��ত থাকেব৷

1.6

েকােনা িনয়ম বা
করার আেগ �ু ল
আেগ েথেক, �ু ল
এই িনয়মাবলী ও
হবার আেগ৷ এই

িবধান চূ ড়া� ভােব �হণ করার ও �কাশ করার আেগ বা তা সংেশাধন
কিমিট একিট জনসভার আেয়াজন করেব৷ এই জনসভার অ�ত একস�াহ
কিমিট েসই ��ািবত িনয়েমর কিপ েকউ চাইেল তার জেনয্ ��ত রাখেব
িবধান চূ ড়া� ভােব গৃিহত হবার অথবা সংেশািধত হবার ও �কািশত
জনসভার অ�ত একস�াহ আেগ েথেক, েকােনা ছা�ছা�ী এবং তােদর
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বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক এই ��ািবত িনয়েমর কিপ এবং জনসভার �ান ও সমেয়র
িব�ি�র কিপ চাইেল �ু ল কিমিট তা ��ত রাখেব৷ �ু ল কিমিট এই জনসভার িব�ি�
শহেরর �চিলত খবেরর কাগেজও �কাশ করেব৷ এই জনসভােত েযসব মতামত জানােনা
হেব, �ু ল কিমিট েসগিল চূ ড়া� িস�াে�র আেগ িবেবচনা করেব িক� তা মানেত বাধয্
থাকেবনা৷ সম� িনয়ম চূ ড়া� ভােব গৃহীত হেব সংখয্াগিরে�র েভােটর মাধয্েম৷

1.7

েকােনা িনয়ম, িবধান বা সংেশাধন বহাল হেবনা যতিদন না �ু ল কিমিট তা �হণ করেছ,
�কাশ করেছ এবং �ু ল কিমউিনিটর মেধয্ তার �চার হে�৷

1.8

িনয়মাবলী ও িবধান যা এই হয্া�বুেকর মাধয্েম েঘাষণা করা হে� তা েকবলমা� �ু ল
কিমিটর এি�য়াের থাকা পাবিলক �ু েল পড়া সব ছা�ছা�ীেদর আচরেণর ে�ে� �েযাজয্
হেব৷

1.9

েকমি�জ পাবিলক �ু েলর নীিত হেলা েয তারা েচ�া কের একিট িনরাপদ পিরেবশ গেড়
তু লেত েযখােন ছা�ছা�ীরা েকমি�জ পাবিলক �ু েলর �দান করা বা পৃ�েপাষকতায় পাওয়া
সব কাযর্�েম ভাগ িনেত ও তার েথেক িশ�া �হণ করেত পাের৷ �ু েল থাকাকালীন
এবং/অথবা �ু ল �দত্ত েকােনা কাযর্�েম ভাগ েনওয়ার সময় ছা�ছা�ীেদর, কমর্চারীেদর এবং
অিতিথেদর িনরাপত্তার দািয়� সকেলর৷ �ু ল িবভােগর কমর্চারীরা েকােনা পিরি�িতর
েমাকািবলা করার সময় যিদ েকােনা কারেণ িনরাপত্তার অভাব েবাধ কেরন, তাহেল তারা
তােদর �মতা অনুসাের েকােনা রকম স�াবয্ �িত এড়ােনার জেনয্ সব রকম যুি�স�ত
পদে�প িনেত পােরন, এবং তার পের তােদর আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর কােছ ঘটনার
িরেপাটর্ করেত পােরন৷ সুপািরনেটনেড� বা মেনানীত েকউ এই নীিতর উে�শয্গিল সফল
করার জেনয্ সময় সময় “অয্াডিমিনে�িটভ �িসিডয়র” জাির করেত পােরন৷

2.0 উপি�িত
2.1

িশ�ার জেনয্, সব ছা�ছা�ীেদর কৃ িত� বৃি�র জেনয্, �ু েল একিট ��াশীল পিরেবশ র�ার
জেনয্ এবং ছা�ছা�ীেদর �ু লিশ�ার সফল স�াদেনর জেনয্ যথারীিত ও িনয়িমত উপি�িত
একা� �েয়াজনীয়৷ �ু েলর ছা�ছা�ীেদর উপি�িত নীিতর উেদশয্ হেলা িনয়িমত ৈদিনক �ু েল
এবং �ােস উপি�িত বৃি� করা৷ আশা করা হয় ছা�ছা�ীরা �ু েল এবং �ু লিদবেসর �িতিট
�ােস অ�ত পচান�ই শতাংশ (95%) উপি�িত র�া করেব৷ েয ছা� বা ছা�ী �ু ল
পালায়, েকােনারকম যেথ� কারণ ছাড়াই মােঝ মােঝই অনুপি�ত থােক অথবা �য়শই �ু েল
েদরী কের আেস তারা এই নীিত ল�ন কের৷

a.

বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর �ু েল েফান কের অনুপি�িতর কথা জানােত
হেব েয িদন অনুপি�ত হেব েসই িদন সকােলর মেধয্ই৷

b.

যিদ েফান করা না হয়, তাহেল ছা� বা ছা�ী েযিদন আবার �ু েল আসেব েসিদন
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধয়েকর কাছ েথেক অথবা তার িচিকৎসেকর কাছ েথেক
একিট অনুপি�িতর কারণ জানােনা েনাট িনেয় আসেত হেব৷ েকােনা ছা�ছা�ীেদরই
অবশয্ �ু ল চলাকালীন সময় বািড় েফরত পাঠােনা হেবনা তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর কাছ েথেক িলিখত বয্াখয্া আনার জেনয্৷
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c.

যিদ অসু�তার কারণ েদিখেয় অেনকিদন অিনয়িমত অনুপি�িতর ঘটনা ঘেট, তাহেল
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েকােনা িচিকৎসেকর মতামত চাইেত পােরন এই
অনুপি�িতর েযৗি�কতা যাচাই করার জেনয্৷

d.

যিদ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক ছা� বা ছা�ীর ল�া অনুপি�িতর আগাম
আ�াজ করেত পােরন, তাহেল তােদর আপার �ু েলর ি�িসপাল/েহেডর সােথ
েযাগােযাগ করা �েয়াজন িশ�া স�ূণর্ করার বয্ব�া করার জেনয্৷

e.

ছা� বা ছা�ী যিদ ফাঁিকবাজ, �ায়শই অনুপি�ত হয় অথবা েদরী কের আেস
তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর
সােথ িমেল উপি�িত উ�ীত করার পিরক�না ৈতরী করেবন৷ এছাড়াও, েকােনা ছা�
বা ছা�ী ফাঁিকবাজ, �ায়শই অনুপি�ত অথবা �থগিত হেল তা েসফিট ও
িসিকউিরিট অিফেসও জানােনা হেব৷ েসফিট এবং িসিকউিরিটর িডের�র, আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর সােথ আেলাচনা কের, �িতিট ঘটনা পযর্ােলাচনা করেব এবং
সংেশাধনী কাযর্�ম শর করেব যার মেধয্ িমিডলেস� কাউি� েকােটর্ েরফােরলও
থাকেত পাের যিদ মেন করা হয় েয েকােটর্র িনেদর্ শ অনুসাের ছা� বা ছা�ীিটর
েকােনা অিতির� পিরেষবার �েয়াজন থাকেত পাের৷

অনুেমািদত অনুপি�িতর অ�গর্ত িবষয়:
a.

বয্ি�গত অসু�তা অথবা পৃথ�রণ;

b.

অনুপি�িতর কারণ যখন বয্ি�গত মানিসক আঘাত, েশাক, পিরবাের কারর মৃতুয্
অথবা পিরবাের কারর গরতর অসু�তা;

c.

েকােনা ধম�য় ছু িটর অনু�ান অথবা অনুশীলন;

d.

�া�য্ সং�া� সা�াৎকার যা �ু েলর সমেয়র বাইের স�ব নয় অথবা কাউে�িলং
সা�াৎকার;

e.

েকােনা আইিন কাযর্�ম েযখােন বয্ি�গত উপি�িত �েয়াজন;

f.

�ু েল অথবা �ু েলর বাইের সাসেপনশন বা এ�পালশন;

g.

�ু ল সং�া� �মন, জমােয়ত অথবা িমিটং;

h.

কেলজ পিরদশর্ন (হাই �ু েলর জুিনয়র বছের দুই িদন এবং হাই �ু েলর িসিনয়র বছের
িতন িদন);

i.

হাই �ু েল বছের একবার অনুধর্ পাঁচ িদেনর �মন অথবা িশ�াগত অিভ�তা; অথবা

j.

খুব খারাপ আবহাওয়া যােত �া�য্ অথবা িনরাপত্তা িবি�ত হেত পাের.
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েকােনা ছা� বা ছা�ী অনয্ানয্ বয্িত�মী কারেনও িন�ৃ িত েপেত পাের, �ু ল কতৃর্ পে�র অনুমিত
সােপে� ছয় মােসর মেধয্ অনুধর্ সাত িদবেসর েসশেনর জেনয্ বা অনুধর্ েচা� িদেনর অধর্
িদবেসর েসশেনর জেনয্৷
অননুেমািদত অনুপি�িতর অ�গর্ত িবষয়:

a.

�ু ল েথেক, েকােনা �াস েথেক বা �ািড হ’ল েথেক পালােনা;

b.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর কাছ েথেক আগাম অনুমিত না েনওয়া েকােনা �মন;

c.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর কাছ েথেক আগাম অনুমিত না িনেয় েকােনা চাকির
েখাঁজা;

d.

েকােনা িবেশষ িবষেয় পরী�া না েদবার জেনয্ অথবা েকােনা পরী�ার জেনয্ পড়ােশানা
করার জেনয্ বািড়েত েথেক যাওয়া;

e.

�ু েলর সমেয়র মেধয্ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর অিফেস সই না কের �ু ল িবি�ং
েথেক েবিরেয় যাওয়া;

f.

েবিশ ঘুেমােনা বা �ু েল সাধারণত েদরী কের আসা (িতনবার অননুেমািদত েদরী হেল
তা একিদেনর অননুেমািদত অনপুি�িত বেল ধরা হেব);

g.

�ু েলর চ�েরর িভতেরই বা কাছাকািছ থাকা িক� িনিদর্ � �ােস না যাওয়া; অথবা

h.

অনয্ েকােনা অননুেমািদত অনুপি�িত বা অনুেমাদনেযাগয্ অনুপি�িত যা বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক েফােন জানানিন বা ছা� বা ছা�ীিট েযিদন �ু েল এেসেছ
েসিদনও বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক বা িচিকৎসক েকােনা েনাট েদনিন৷

�ু েল থাকার সময়, ছা�ছা�ীরা সব িশ�কেদর এবং �ু ল কতৃর্ পে�র ত�াবধােন থােক এবং �ু ল
েথেক সমেয়র আেগ েবেরােত হেল তােদর আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর অিফস েথেক অবশয্
অনুমিত িনেত হেব৷ েকােনা ছা� বা ছা�ী যিদ �ু ল েথেক আেগ েবিরেয় যাবার আেগ আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর অিফেস েথেক সাইন আউট না কের তাহেল তােক মাফ করা হেবনা এবং
েস েয �ােসর কাযর্�ম ও অয্াসাইনেম�গিল করেত পারলনা তার জেনয্ েস েকােনা ে�িডট পােবনা৷
�িত িশ�ক এই ছা� বা ছা�ীর অনুপি�িত বা েদরী করার েরকডর্ রাখেবন৷ েয ছা� বা ছা�ী
�াস রেম েসশন শর হেয় যাবার পের ঢু কেব তােক �থ বা টািডর্ বেল েরকডর্ করা হেব৷ যিদ
েকােনা ছা� বা ছা�ী অনুেমাদন ছাড়াই দুিট বা তার েবিশ �ােস অনুপি�ত থােক বা েদরী কের
আেস বা না কের, তাহেল তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক জানােনা হেব৷ যিদ েকােনা
ছা� বা ছা�ীর অনুপি�িতর িতন(3)িদেনর িভতের �ু ল তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর
কাছ েথেক েকােনা েনাট না পায় তাহেল �ু লেক তা অবশয্ই তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েক
জানােত হেব৷ যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ী পাঁচ(5) বােরর েবিশ েদরী কের থােক, িবগত ছয়(6)
মােসর মেধয্ পাঁচ(5) পুেরা িদন বা দশ(10) আেধর্ক িদন অনুপি�ত েথেক থােক যার জেনয্
েকােনা �হণেযাগয্ অজুহাত �ু ল পায়িন, যিদ এক �ু লবেষর্র মেধয্ পাঁচ(5) বা তার েবিশ িদেন
অথবা দুই(2) বা তার েবিশ িপিরয়েড অননুেমািদত ভােব অনুপি�ত েথেক থােক তাহেল, েয �ু েল
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েস ভিতর্ আেছ তার ি�ি�পাল/েহেডর অবশয্ কতর্ বয্ এই উপি�িতর েরকডর্ সুপািরনেটনেড� অফ
�ু লস েক জানােনা৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড অথবা মেনানীত কম� যুি�স�ত �েচ�া করেব েয
ছা�ছা�ীেদর পাঁচ(5) বা েবিশ অননুেমািদত অনুপি�িত আেছ তােদর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর সােথ েদখা কের ছা� বা ছা�ীর উপি�িত বাড়ােনার উে�েশয্ পদে�প
পিরক�না করার৷ এই পদে�প পিরক�না সংযু� ভােব ও সবর্স�িত�েম গেড় তু লেত হেব আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত কম�, ছা� বা ছা�ী এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক
িমেল ও তার সােথ স�িকর্ ত �ু ল কম� এবং স�িকর্ ত জন সুর�া, �া�য্ ও মানব পিরেষবা,
আবাসন ও অলাভজনক সং�া গিলর আিধকািরকেদর মতামত িনেয়৷
েয ছা�ছা�ীেদর �ু ল বা �াস েথেক অনুেমািদত অনুপি�িত থাকেব তারা সুেযাগ পােব �ােসর
অয্াসাইনেম�, না পাওয়া েহামওয়াকর্ , কুইজ, পরী�া, েপপার, �েজ� ও অনয্ানয্ অয্াসাইনেম�গিল
স�ূণর্ করার৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনি�ত করেবন েয পুেরা �ু েলই েয সব ছা�ছা�ীরা
একসে� পাঁচ(5) িদন বা তার েবিশ �ু েলর িভতের বা বাইের সাসেপনশন বা এ�পালসেন থাকেব
তােদর জেনয্ একিট িশ�া পিরেষবা পিরক�না থাকেব৷ উপর�, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
এটাও িনি�ত করেবন েয -েয সব ছা�ছা�ীরা একসে� পাঁচ(5) িদন বা তার েবিশ �ু েলর িভতের
বা বাইের সাসেপনশন বা এ�পালসেন থাকেব, তারা সুেযাগ পােব এই এ�পালেশােন থাকার সমেয়ও
তােদর িশ�া চািলেয় যাবার, যােত তারা তােদর অয্াসাইনেম� স�ূণর্ করেত পাের ও না পাওয়া
ে�িডটগিল অজর্ন করেত পাের, যােত থাকেব েহামওয়াকর্ , কুইজ, পরী�া, েপপার, �েজ� ও
অনয্ানয্ অয্াসাইনেম�গিল৷
েয ছা� বা ছা�ী আইনানুগ ভােব পাঁচ(5) িদেনর েবিশ �ু েল অনুপি�ত আেছ তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক �ু লেক অবশয্ জানােত হেব যােত েহাম অয্াসাইনেমে�র বয্ব�া হেত
পাের৷ েয ছা� বা ছা�ী েকােনা দীঘর্�ায়ী অসু�তা বা আঘােতর কারেণ দীঘর্ সময় (2 স�াহ বা
েবিশ) �ু েল অনুপি�ত থাকেব তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক �ু লেক অবশয্ জানােত হেব
যােত বািড়েতই িশ�াদােনর বয্ব�া হেত পাের৷
েকােনা যুি�যু� কারণ ছাড়াই অনুপি�িত বা েদরী কের আসা শৃ�লামূলক বয্ব�ার কারণ হেব৷
�ু ল আিধকািরকেদর উৎসাহ েদওয়া হয় সাসেপনশন করার আেগ অনয্ যথাযথ শৃ�লামূলক বয্ব�া
েনবার জেনয্ যােত েয ছা� �ু ল পালায়, েদরী কের আেস বা �াস পালায় তােক সাহাযয্ করা যায়,
অনয্ বয্ব�ার মেধয্ ছা� বা ছা�ীিটেক জুেভনাইল েকােটর্ েরফােরল করাও হেত পাের �মাগত �ু ল
পালােনার অভয্াস জািনেয় যার েকােনা পিরেষবার �েয়াজন এবং/অথবা েরফােরল করা হেত পাের
তার ে�শাল এডু েকশেনর �েয়াজন মূলয্ায়েনর জেনয্৷ যারা �ু ল পালােনা, েদরী কের আসা বা �াস
পালােনার জেনয্ �ু েলর কাজ করেত পারেবনা তােদর েকােনা ে�িডট েদওয়া হেবনা যিদনা তারা
েসই করেত না পারা কাজগেলা িশ�েকর িনেদর্ শ অনুযায়ী স�ূণর্ কের েফলেত পাের এবং িশ�কেকও
ছা� বা ছা�ীিটেক �ু েল েফরার পের যুি�যু� সময় িদেত হেব করেত না পারা েহামওয়াকর্ , কুইজ,
পরী�া, েপপার, �েজ� ও অনয্ানয্ অয্াসাইনেম�গিল স�ূণর্ করার জেনয্৷ ধম�য় ছু িট পালেনর
উে�েশয্ েকােনা অনুপি�িতর জেনয্ েকােনা ছাে�র ওপর েকােনারকম খারাপ, �িতকর বা
প�পাতমূলক বয্ব�া েনওয়া হেবনা৷ িশ�েকরা যতদুর স�ব েকােনা ধম�য় ছু িটর িদেন েকােনা
গর�পূণর্ পরী�া, চূ ড়া� পিরণিতর কাযর্�ম, গর�পূণর্ েপপার/িরেপাটর্ পূবর্পিরক�না করা েথেক
িবরত থাকেবন৷
েকমি�জ ির�েগ এ� লয্ািটন �ু ল এবং হাই �ু ল এ�েটনশন ে�া�াম েকােনা �ােসর চার(4) িদেনর
অনুপি�িত েক অয্ােটনেড� ভােয়ােলশন (এিভ) বেল গণয্ কের৷ অনুেমাদন কের েদওয়া অনুপি�িত,
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যার মেধয্ যাচাই করা বয্ি�গত অসু�তাও পড়েব, ছা� বা ছা�ীর েদাষ বেল গণয্ হেবনা এবং এর
জেনয্ অয্ােটনেড� ভােয়ােলশন (এিভ) জাির হেবনা যিদ েসই অসু�তা িনে�া� ে�ণীভু � হয়: (a)
বয্ি�গত মানিসক আঘাত, েশাক, পিরবাের কারর মৃতুয্; (b) ধম�য় ছু িট পালন; (c) িচিকৎসা
অথবা কাউে�িলং অয্াপেয়�েম� যা েকােনা মেতই �ু েলর সমেয়র বাইের করা যায়না; (d)আইিন
িবষয় েযখােন বয্ি�গত উপি�িত �েয়াজন; (e) �ু েলর িভতের বা বাইের সাসেপনশন; (f) �ু ল
সং�া� �মন, জমােয়ত বা িমিটং; (গ) কেলজ পিরদশর্ন (জুিনয়ার বছের দুই িদন ও িসিনয়ার
বছের িতন িদন); এবং (h) হাই �ু েল থাকাকালীন একবার অনুধর্ পাঁচিদেনর �মন বা িশ�াগত
অিভ�তা৷
িক�, েয েকােনা �ােসই চারিট (4) মাফ না করা অনুপি�িত অয্ােটনেড� ভােয়ােলশন(এিভ) বেল
গণয্ হেব৷ এই ে�ে�, ডীন অফ �ু েড�স টামর্ ে�েডর সময় এিভ েদেবন৷ উপর�
িতনিট(3)অননুেমািদত �ােস েদরী কের আসা একিট(1) অননুেমািদত অনুপি�িত বেল গণয্ হেব৷
অননুেমািদত অনুপি�িতর মেধয্ গণয্ হেব: (a)�ু ল বা �াস পালান; (b) ি�ি�পােলর কাছ েথেক
আগাম অনুমিত না েনওয়া �মন; (c) ি�ি�পােলর অনুমিত না িনেয় চাকির েখাঁজা; (d) েকােনা
িবেশষ িবষেয় পরী�া না েদবার জেনয্ বা েকােনা পরী�ার ��িতর জেনয্ বািড়েত েথেক যাওয়া;
(e) ডীেনর অিফস েথেক সাইন আউট না কের �ু েলর সমেয়র মেধয্ �ু ল েথেক চেল যাওয়া
(�াস কাটা); (f) েবিশ ঘুিমেয় পড়া বা �ু েল েদরী কের আসা; (g) �ু েলর চ�েরর মেধয্ বা
কাছাকািছ থাকা িক� িনিদর্ � �ােস না যাওয়া (�াস কাটা); এবং (h) েকােনা অনুপি�িত যা
মাফ করা হয়িন বা মাফ করার মত অনুপি�িত যা ছা� বা ছা�ীর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক েফােন জানানিন বা ছা� বা ছা�ীিট �ু েল েফরার পেরও তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক অথবা তার িচিকৎসক েনাট িদেয় জানানিন৷ উপর�, েয ছা� বা ছা�ী
েকােনা একিট �ােস বােরা(12)বার অননুেমািদতভােব েদরী কেরেছ েস েসই িবষয়িটেত এিভ
পােব৷
�ু ল িডি�ে�র িনয়ম অনুসাের, �ু ল ছা� বা ছা�ীর �িতিট অনুপি�িত বা েদরী তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক জানােব, এবং চারিট(4) অননুেমািদত অনুপি�িত হেয় েগেল তাও
জানােব৷ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক েকােনা দীঘর্�ায়ী অসু�তার, বার বার অসু�তার বা
েকােনা অসু�তা যা চার(4) িদেনর েবিশ �ায়ী হয় তার জেনয্ েমিডকাল ওেয়ভার চাইেত পােরন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক েকােনা এিভর িবরে� েকমি�জ ির�েগ এ� লয্ািটন �ু ল বা হাই
�ু ল এ�েটনশন ে�া�ােমর আপীল িরিভউ কিমিটর কােছ এিভ েঘািষত হবার দশ(10) িদেনর মেধয্
আপীল জানােত পােরন, যিদ েস আপীল নাম�ুর হয় তাহেল তার দশ(10) িদেনর মেধয্ িরিভউ-এর
জেনয্ িলিখত আপীল জমা করেত পােরন সুপািরনেটনেড� অফ �ু লস-এর কােছ৷ সুপািরনেটনেড�
অফ �ু লস-এর িস�া�ই চূ ড়া� হেব৷
লািনর্ং কিমউিনিট িটম ছা�/ছা�ীেদর সােথ কাজ করেব যােদর এিভ েযাগয্তামান আেছ এবং
িন�িলিখত িতনিট(3) সহায়তার মেধয্ একিট কাযর্করী করেবন:
a. একিট বাই বয্াক ক�য্া�/ে�াপজাল স�ূণর্ করেবন (সব ছা�/ছা�ীেদর ��াব েদওয়া হেব)
b. ছা�/ছা�ীেদর �ু েড�িশপ ওয়াকর্ শেপ নিথভু � করা হেব (েযসব ছা�/ছা�ীেদর অিতির� সময
পিরচালনা ও �ু েড�িশপ সহাযতার �েয়াজন হেব)
c. বয্ি�গত সহায়তা পিরক�না, যা এল-িস দেলর সােথ সহেযািগতায ৈতির করা হেব
(েসইসব িবেশষ পিরি�িতেত থাকা ছা�/ছা�ীেদর জনয্ বয্বহার করা হেব যােদর িবেশষ
সহায়তার �েয়াজন আেছ)
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যিদ েকােনা ছা�/ছা�ী সভলভােব সহাযতা পিরক�না স�ূণর্ না কের, তােদর ে�ে� হয়ত 10 পেয়�
েকেট েনওয়া হেত পাের।

েয ছা�ছা�ীরা �ু ল েছেড় যােব তােদর স�ে� িব�ি�
িদ েকমি�জ পাবিলক �ু ল ছা�ছা�ীেদর এিলেম�াির ও েসেক�াির িশ�া স�ূণর্ করােনার জেনয্
দায়ব�৷ েষােলা বা তার েবিশ বয়েসর েকােনা ছা� বা ছা�ী যিদ �ু ল েছেড় েযেত চায়, তাহেল
েকমি�জ পাবিলক �ু ল এমিজএলিস 76,§18 (M.G.L.c. 76, §18)-এর সম� �েয়াজন স�ূণর্ কের
এবং িনে�া� প�িত অনুসরণ কের:

1. ি�ি�পাল বা েকােনা মেনানীত বয্ি� ছা�/ছা�ীর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক িচিঠ
েদেবন তােদর জািনেয় েয ছা� বা ছা�ীিট হয় (a)জািনেয়েছ েয েস �ু ল েছেড় িদেত চায়
এবং েকানিদনই আর িফের আসেত চায়না, অথবা (b)�ু েল লাগাতার পেনর(15) িদেনর
অনুপি�িত হেয়েছ এবং েস েশষ কেব �ু েল এেসেছ েসই তািরখও জানােনা হেব৷

ছা� বা ছা�ীিট সিতয্ই �ু ল েছেড় িদে� আর েকানিদন না েফরার উে�শয্ িনেয় তা
িনি�ত করার জেনয্ �ু ল একিট িমিটেঙর বয্ব�া করেব ছা�/ছা�ী এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর সােথ ছা� বা ছা�ীিট েকন �ু ল েছেড় িদেত চাইেছ তার কারণ
এবং অনয্ েকােনা স�াবয্ িবক� িশ�াবয্ব�া বা অনয্ েকােনা বয্ব�া ছা�/ছা�ীিটর জেনয্ করা
যায় িকনা তার পাকাপািক ভােব �ু ল েছেড় েদওয়ার আেগ তা আেলাচনা করার জেনয্৷ বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক এই িমিটেঙর তািরখ ও সময় পা�ােনার জেনয্ আেবদন জানােত
পােরন, িক� এই িমিটং ি�ি�পাল বা মেনানীত বয্ি�র িচিঠ পাঠােনার তািরখ েথেক
েচা�(14) িদেনর েবিশ কখনই িপছেনা যােবনা৷

2. বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর এবং ছা�/ছা�ীিটর সােথ িমিটং হেয় যাবার পর ি�ি�পাল
বা মেনানীত বয্ি� বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক একিট িচিঠ েদেবন িমিটেঙ িক
আেলাচনা হেলা তার সারাংশ এবং যা িস�া� হেলা তা জািনেয়, যােত থাকেব ছা�/ছা�ীিট �ু েল
িফরেছ িকনা, েকােনা িবক� িশ�াবয্ব�া �হণ করেছ িকনা, অনয্ েকােনা সাহাযয্কারী পিরেষবা
�হণ করেছ িকনা, নািক েস পাকাপািক ভােব �ু ল েছেড় িদে�৷

3. এমিজএলিস 76,§18 (M.G.L.c. 76, §18)-এর িবধান অনুসাের, যিদ িনধর্ারণ হেয় থােক েয
ছা�/ছা�ীিট পাকাপািক ভােব �ু ল েছেড় িদে� তার মােন এই নয় েয ছা� বা ছা�ীিট চূ ড়া�
ভােব বাদ পেড় থাকেব যিদ কখেনা েস আবার পড়ােশানা শর করার ই�া �াপন কের৷

এই প�িত সং�া� আেরা িববরেণর জেনয্ এই হয্া�বুেকর পিরে�দ 22 েদখুন৷

3.0 বয্ি�গত ত�ািশ
ইউ.এস কনি�িটউশেনর চতু থর্ সংেশাধনী অনুসাের, ছা�ছা�ীরা পাবিলক �ু ল আিধকািরক বা
িশ�কেদর �ারা সংঘিটত েকানরকম অেযৗি�ক ত�াসী বা বােজয়া�করণ েথেক সুরি�ত থাকেব৷
যিদও ছা�ছা�ীেদর তােদর েগাপনীয়তা র�া করার জেনয্ ৈবধ �তয্াশা থাকেব, তাও েকােনা

Rights Responsibilities Handbook - Bengali
9

ত�াসীেক ৈবধ মানা হেব যিদ আেগ েথেক েকােনা যুি�পূণর্ সে�হ থােক েয ত�াসীর মাধয্েম েকােনা
�ু ল িবধােনর বা আইেনর ল�েনর �মান পাওয়া যােব, এবং যিদ ত�াসীর সীমাও যুি�যু� েথেক
থােক৷
3.1
K-8 ে�ড েলেভেল: �ু েলর িসিকউিরিট বা �ু েলর বাইেরর েকােনা বয্ি� যিদ েকােনা
ছা�ছা�ীর ত�াসী িনেত বা েজরা করেত চায় তাহেল তা অবশয্ই আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড, অয্ািসসটয্া� ি�ি�পাল, অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর মেনানীত
েকােনা বয্ি�র অনুেমাদন সােপে� হেত হেব৷

9-12 ে�ড েলেভেল: ি�ি�পাল, অয্ািসসটয্া� ি�ি�পাল, িডন বা ি�ি�পােলর মেনানীত
েকােনা বয্ি�র অনুেমাদন সােপে� �ু ল িসিকউিরিট ছা�ছা�ীেদর ত�াসী িনেত পারেব৷

3.2

সব ে�ড েলেভেল (K-12): আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, অয্ািসসটয্া� ি�ি�পাল, িডন
অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর মেনানীত েকােনা বয্ি�, যখিন যুি�যু� ভােব স�ব,
অনুেরাধ জানােত পারেবন েকান িসিকউিরিট কম�েক �ু েল এবং/অথবা েছাট িশ�া
কিমউিনিটেত পাঠােনা হেব৷

3.3

K-8 ে�ড েলেভেল: যখন েকােনা ছা� বা ছা�ীেক �ু ল িসিকউিরিট অথবা �ু েলর বাইেরর
েকােনা বয্ি� ত�াসী েনেব বা েজরা করেব তখন েসখােন আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/কমর্কতর্ া, অয্ািসসটয্া� ি�ি�পাল, অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর মেনানীত
েকােনা বয্ি�েক উপি�ত থাকেত হেব৷
9-12 ে�ড েলেভেল: যখন েকােনা ছা� বা ছা�ীেক �ু ল িসিকউিরিট অথবা �ু েলর বাইেরর
েকােনা বয্ি� ত�াসী েনেব বা েজরা করেব তখন েসখােন ি�ি�পাল, অয্ািসসটয্া�
ি�ি�পাল, িডন বা ি�ি�পােলর মেনানীত েকােনা বয্ি�েক উপি�ত থাকেত হেব৷

3.4

K-8 ে�ড েলেভেল: যখিন যুি�যু�ভােব স�ব, যখন েকােনা ছা� বা ছা�ীেক �ু ল
িসিকউিরিট েজরা করেব তখন েসই ছা� বা ছা�ীর সমিলে�র েকােনা বয্ি�েক উপি�ত
থাকেত হেব৷ েকােনা ছা� বা ছা�ীেক �ু ল িসিকউিরিট ত�াসী েনেব তখন েসই ছা� বা
ছা�ীর সমিলে�র েকােনা বয্ি�েকই তা সংঘিটত করেত হেব৷

9-12 ে�ড েলেভেল: �ু ল িসিকউিরিট যখন েকােনা ছা� বা ছা�ীর ত�াসী েনেব তখন েসই
ত�াসী ছা� বা ছা�ীিটর সমিলে�র েকােনা বয্ি�েকই করেত হেব৷

3.5

K-8 ে�ড েলেভেল: �ু ল িসিকউিরিটেদর িদেয় েকােনা ছা� বা ছা�ীর ত�াসী করােনার আেগ
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড, অয্ািসসটয্া� ি�ি�পাল, অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর
মেনানীত েকােনা বয্ি�েক অবশয্ই েসই ছা� বা ছা�ীর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক
খবর িদেত হেব৷ যিদ আেগ খবর না েদওয়া যায়, তাহেল ঘটনার পেড় যত তাড়াতািড় স�ব
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক খবর িদেত হেব, এবং একই িদেন িচিঠও পাঠােত হেব৷
9-12 ে�ড েলেভেল: �ু ল িসিকউিরিট েকােনা ত�াসী করার পের সােথসােথই �ু েলর
ি�ি�পাল/কমর্কতর্ া, অয্ািসসটয্া� ি�ি�পাল, অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর মেনানীত
েকােনা বয্ি�েক অবশয্ই েসই ছা� বা ছা�ীর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক খবর িদেত
হেব৷ এবং একই িদেন িচিঠও পাঠােত হেব৷
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“ইেমেজর্�ী ক�া�” হল বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর মেনানীত েকােনা বয্ি� যােক
েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া, েযমন ত�াসী বা েজরার মত ঘটনা, জানােনা হেব৷ �িত �ু লবেষর্
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর কাছ েথেক এই ইেমেজর্�ী ক�া�-এর মেনানয়ন চাওয়া হেব
যােক েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া, েযমন ত�াসী বা েজরার মত ঘটনা, জানােনা হেব, এবং েসই
ক�া� বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর হেয়, েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া, েযমন ত�াসী বা
েজরার মত ঘটনায়, যতখািন তােক বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযক অনুমিত িদেয়েছ ততদুর
পদে�প েনেব৷
3.6 K-8 ে�ড েলেভেল: �ু ল িসিকউিরিটেদর িদেয় েকােনা ছা� বা ছা�ীর েজরা করােনার আেগ
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড, অয্ািসসটয্া� ি�ি�পাল, অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর
মেনানীত েকােনা বয্ি�েক অবশয্ই েসই ছা� বা ছা�ীর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক
অথবা ইমােজর্ি� ক�া�েক খবর িদেত হেব৷ যিদ আেগ খবর না েদওয়া যায়, তাহেল ঘটনার
পের যত তাড়াতািড় স�ব বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক খবর িদেত হেব, এবং একই
িদেন িচিঠও পাঠােত হেব৷
9-12 ে�ড েলেভেল: �ু ল িসিকউিরিট যিদ ছা� বা ছা�ীেক েজরা কের তাহেল তা বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক জানােনার দরকার েনই৷

3.7

K-12 ে�ড েলেভেল: সব ছা�ছা�ীেদর এই অিধকার ও দািয়� সং�া� হয্া�বুক-এর (এখােন
পের বলা হেব “হয্া�বুক”) মাধয্েম এবং/অথবা এিলেম�াির �ু ল অথবা িসআরএলএস
�ু েড� হয্া�বুক �ারা তােদর েজরা করা বা ত�াসী েনওয়ার িবষেয় িক অিধকার ও দািয়�
আেছ তা জানােনা হেব৷

3.8

a.

েয েকােনা ছা� বা ছা�ীেক আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, িডন অফ কািরকুলাম
এ� ে�া�াম, িডন অফ �ু েড�স অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর েকােনা
মেনানীত বয্ি�র িনেদর্ েশ েয েকােনা সমেয় িশ�াগত, শৃ�লামূলক বা অনয্ানয্ �ু ল
সং�া� বয্াপাের েজরা করা হেত পাের৷

b.

েয েকােনা ছা� বা ছা�ীেক আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, িডন অফ কািরকুলাম
এ� ে�া�াম, িডন অফ �ু েড�স অথবা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/কমর্কতর্ ার েকােনা
মেনানীত বয্ি�র িনেদর্ েশ ত�াসী করা েযেত পাের, যখন েসই ছা� বা ছা�ী
ত�ািসেত রািজ হেয়েছ, অথবা যখন যুি�যু� সে�হ আেছ েয ত�ািসেত েকােনা
�ু েলর িনয়ম বা িবধান ভে�র �মান পাওয়া যােব৷

c.

যখন k-8 ে�েডর েকােনা ছা�ছা�ীর েজরা বা ত�ািসেত েসফিট এ� িসিকউিরিট
িডপাটর্েমে�র কম� জিড়ত থাকেব, েকােনা জরির অব�া না হেল, তখন �ু েলর
েকােনা �া�বয়� ছা� বা ছা�ীর সমিলে�র বয্ি� এবং �ু ল অয্াডিমিনে�শেনর
েকােনা �িতিনিধ েসখােন উপি�ত থাকেবন৷ েকমি�জ ির�েগ এ� লয্ািটন �ু েলর
েকােনা ছা�ছা�ীর েসফিট এ� িসিকউিরিট িডপাটর্েমে�র কম� �ারা ত�ািসেত,
েকােনা জরির অব�া না হেল, �ু েলর েকােনা �া�বয়� ছা� বা ছা�ীর সমিলে�র
বয্ি� এবং �ু ল অয্াডিমিনে�শেনর েকােনা �িতিনিধ েসখােন উপি�ত থাকেবন৷

এই হয্া�বুেকর পিরে�দ 3.0েত বয্বহৃত এবং এিলেম�াির �ু লস এবং িসআরএলএস �ু েড�
হয্া�বুেক “েজরা” এবং “ত�াসী” কথাগিলর সং�া িনে�া� ভােব হেব:
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“েজরা” অথর্ হেলা েকােনা ছা� বা ছা�ীেক আনু�ািনক ভােব পড়ােশানা সং�া�,
শৃ�লামূলক, অথবা অনয্ েকােনা �ু ল সং�া� িবষেয় �� করা৷
“ত�াসী” অথর্ হেলা েকােনা ছা� বা ছা�ীর স�িত্তর বা েদেহর শারীিরক ত�াসী েনওয়া,
যােত থাকেত পাের ছা�/ছা�ীর পাসর্, বয্াগ বা পেকট৷ ত�াসীর সমেয় ছা�/ছা�ীেক
হা�াহােত সম� েদহ পরী�া করা হেত পাের৷

3.9

েকােনা ছা�/ছা�ীেক যিদ �ু ল িসিকউিরিট ত�াসী কের তাহেল তার পর যত শী� স�ব তা
সুপািরনেটনেড� ও িচফ অপােরিটং অিফসারেক জানােত হেব৷ এছাড়াও, �ু ল কিমিট,
অনয্ানয্ যা িরেপাটর্ পায় তার সােথ িসিকউিরিট �ারা ত�াসী সং�া� সারাংশ িরেপাটর্ �িত
মােস পােব৷

3.10

“�াধীন তদ�” মােন হেব ছা�ছা�ীেদর, িশ�কেদর, এবং/অথবা কমর্চারীেদর িনরাপত্তা
সং�া� েকােনা গরতর লাগাতার আশংকার তদ� যা শধুমা� েকােনা িবি�� ঘটনার ফল
নয়৷ এই তদে� এক বা একািধক �ু েল অথবা িডি�ে�র িসআরএলএস �ু লগিল জিড়ত
থাকেব৷ সব “�াধীন তদ�” যােত িডি�ে�র একািধক �ু ল জিড়ত থাকেব তা
সুপািরনেটনেড� বা িচফ অপােরিটং অিফসােরর অনুেমাদেন হেত হেব৷ যখন েকােনা �াধীন
তদে� এক হাই �ু েলর িবিভ� েছাট �ু ল জিড়ত থােক, তা খািল ি�ি�পােলর অনুমিতেত
হেলই হেব৷

4.0 ছা�ছা�ীেদর লকার এবং েড� এবং ইেল�িনক িডভাইস
4.1

ছা�ছা�ীেদর লকার এবং েড�
লকার এবং েড�গিল েযেহতু �ু েলর স�িত্ত, �ু ল িডপাটর্েম�র অিধকার থােক লকার ও
েড� গিল ত�াসী করার, এবং সমেয় সমেয় লকার ও েড�গিল পিরদশর্ন করার এবং লকার
ও েড�গিল জািনেয় বা না জািনেয় িনরী�ণ করার৷

4.2

েকােনা ছা�ছা�ীর লকার এবং/অথবা েড� ত�াসী করা েযেত পাের যিদ যুি�যু� সে�হ
থােক েয েসই লকার বা েডে� েকােনা িনিষ� ব� আেছ অথবা েসই লকার বা েডে�
েকােনা �মান পাওয়া েযেত পাের েয েসই লকার বা েডে� পাওয়া নিজর �ু েলর েকােনা
িনয়ম বা িবধান ভে�র �মােনর সােথ যু�, অথবা যিদনা �ু ল িবি�ং বা েসখােন থাকা
বয্ি�েদর শারীিরক িবপেদর েকােনা �� ও উপি�ত ইি�ত থােক৷ এই ত�াসী যারা করেবন
তারা হেলন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত েকউ৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/কমর্কতর্ া বা তােদর মেনানীত েকউ এই ত�াসী হবার পের যত তাড়াতািড় স�ব তা
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক জানােবন, এবং েসই িদনই একটা িচিঠও পাঠােত হেব৷

4.3

েয ব�গিলেক িনিষ� বেল মেন করা হেব তা ছা�ছা�ীর লকার বা েড� েথেক সিরেয় েফলা
হেব যিদনা এই সরােনার ফেল অনয্েদর জেনয্ েকােনা �� এবং আস� িবপেদর স�াবনা হয়৷
যিদ তা হয় তাহেল লকার ব� কের েদওয়া হেব ও আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক তা
তখিন জানােনা হেব এবং েড�িট সুরি�ত কের তা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক তা
তখিন জানােনা হেব. িনিষ� ব�(গিল) সিরেয় েফলার জেনয্ িবি�ং েসফিট এ� িসিকউিরিট
�য্ান-এ েযরকম প�িত েদওয়া আেছ তা জাির করেত হেব৷ যিদ েকােনা বয্ি�গত িজিনস বা
ব� লকাের বা েডে� েথেক িগেয় থােক তাহেল �ু লবেষর্র েশেষ তা েফেল েদওয়া হেব৷
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4.4

4.5

েকােনা ছা�ছা�ীর লকাের বা েডে� রাখা েকােনা স�িত্তর েকােনা দায়ভার েকমি�জ পাবিলক
�ু ল �হণ কেরনা এবং েকােনা ছা� ছা�ীর লকাের বা েডে� রাখা েকােনা স�িত্তর হািরেয়
যাওয়া, চু ির হওয়া বা ন� হওয়ার দায় েনয়না, �ু েলর েশষ িদেনর পের যিদ লকাের
এবং/অথবা েডে� েকােনা স�িত্ত েথেক যায় তার হািরেয় যাওয়া, চু ির হওয়া বা ন� হওয়ার
দায় েনয়না৷
ছা�ছা�ীেদর লকােরর মা�ার িক এবং সব কি�েনশেনর কিপ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর
অিফেস থাকেব৷ খািল �ু ল িডপাটর্েম� েয তালা েদেব তাই বয্বহার করা যােব৷ অনয্ েয
েকােনা তালা ছা�ছা�ীেদর খরেচ েভে� েফলা হেব৷
ছা�ছা�ীরা তােদর লকাের বা েডে� অ�, েবআইিন মাদক�বয্ বা তার সর�াম, এলেকাহিলক
পানীয়, েচারাই �বয্ বা অনয্ েকােনা িনিষ� ব� অথবা এমন িকছু িজিনস রাখেবনা যা
ছা�ছা�ীেদর �ু েল থাকার সমেয় যুি�যু�ভােব বয্বহৃত হেত পােরনা৷

4.6 ইেল�িনক িডভাইস
ছা�ছা�ীরা েকােনা �ু েলর করা বা �ু ল স�িকর্ ত অনু�ােন �ু ল চত্তেরর মেধয্ই ইেল�িনক
িডভাইস িনেয় েঘারার সুিবধা েপেত চায়৷ েসই সুিবধার সােথই ছা�ছা�ীেদর �ািয়� এেস যায়
েসই ইেল�িনক িডভাইেসর সিঠক বয্বহার িনি�ত করা৷ ছা�ছা�ীেদর বুঝেত হেব েয েয
ইেল�িনক িডভাইস তারা �ু েলর িভতের বা �ু েলর করা বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন
িনেয় আসেছ তার সিঠক বয্বহার এবং সুর�া একমা� তােদরই িনেজর দািয়�৷ এছাড়াও,
ছা�ছা�ীেদর তােদর ইেল�িনক িডভাইস কােরার সােথ ভাগ কের েনওয়া বা কাউেক ধার
েদওয়া উিচত নয়৷ যিদ েকােনা ছা�ছা�ী তা কের, তাহেল অনয্ কারর েসই ইেল�িনক
িডভাইেসর অপবয্বহােরর দািয়� তােদর উপেরই আসেব েযন তা েসই ছা�/ছা�ীর কােছই
িছল৷

4.7 ছা�ছা�ীরা েকােনা ইেল�িনক িডভাইস এমনভােব বয্বহার করেবনা যােত তা পড়ােশানায়
েকােনা রকম িব� বা অ�রায় ঘটায়৷ উদাহরণ �রপ, যিদ েসই ইেল�িনক িডভাইস চালু
থােক, এবং �ু েলর িভতের, অথবা �ু েলর করা বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন আওয়াজ
কের, ভাইে�ট কের বা িনেজর �িত ল�য্ আকষর্ণ কের, তাহেল িডভাইসিট িব� ঘটাে�৷
ইেল�িনক িডভাইেসর অপবয্বহােরর ফেল তা বােজয়া� হেত পাের এবং েকােনা শাি�মূলক
বয্ব�ারও কারণ হেত পাের৷

4.8 ছা�ছা�ীরা যিদ েকােনা ইেল�িনক িডভাইস �ু েলর িভতের অথবা �ু েলর করা বা �ু ল
স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন িনেয় আেস তাহেল তা হািরেয় েগেল, চু ির হেয় েগেল বা ন� হেয়
েগেল েকমি�জ পাবিলক �ু ল তার েকােনা দায় েনেবনা৷ ছা�ছা�ীেদর জানা উিচত েয তারা
�ু েলর িভতের অথবা �ু েলর করা বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন ইেল�িনক িডভাইস
তােদর িনেজেদর দািয়ে�ই িনেয় আসেছ৷

5.0 বয্ি�গত �াধীনতা
5.1

ছা�ছা�ীেদর যখন �ু ল িবি�ং, �ু ল চত্তের থাকার সময়, �ু েল যাওয়া আসার সময়, এবং
েকােনা �ু ল অনুেমািদত অনু�ােনর পুেরা সময় তােদর বয্ি�গত িনরাপত্তা িনি�ত করার
অিধকার থাকেব৷
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5.2

েকােনা ছা�ছা�ী, িশ�ক
েকােনা ছা�ছা�ী, িশ�ক
করেবনা৷ িক�, েকােনা
েসই েজার যুি�যু� হয়

বা �ু ল আিধকািরক েকােনা ভােব শারীিরক েজার খািটেয় অনয্
বা �ু ল আিধকািরকেক শারীিরক জখম করেত বা করার েচ�া
িশ�ক বা �ু ল আিধকািরক শারীিরক েজার খাটােত পারেব যিদ
ও �েয়াজন হয়:

a.

েকােনা অ� বা েকােনা িবপ�নক ব�র দখল পাওয়ার জেনয্; অথবা

b.

আত্মর�ার �েয়াজেন; অথবা

c.

অনয্ েকােনা বয্ি�র বা স�িত্তর সুর�ার জেনয্৷

5.3

েকােনা িশ�ক বা �ু ল আিধকািরক শৃ�লার�া বা শাি� েদবার জেনয্ ছা�ছা�ীেদর ওপের
েকানরকেমর ৈদিহক শি� �েয়াগ করেবননা৷ েকানরকেমর শারীিরক শাি� এেকবােরই
িনিষ�৷

5.4

েকােনা ছা�ছা�ী, িশ�ক, �ু ল আিধকািরক বা �ু েলর কমর্চারী অনয্ েকােনা ছা�ছা�ী,
িশ�ক বা �ু ল আিধকািরকেক কখনই শাসােবনা বা হয়রািন করেবনা, কখনই এই রকম
েকউ েকােনা ছা�ছা�ীেক তার স�ানহািনর জেনয্ সবার সামেন গালাগািল েদওয়া বা
অপমান করেবনা৷

5.5

েকাড অফ ক�া�, েকমি�জ পাবিলক �ু লস নন-িডসি�িমেনশন পিলিস এ� �িহিবষণ
এেগন� েস�ুয়াল হয্ারাসেম�
ছা�ছা�ীরা যারা মেন কের েয তারা েযৗন হয়রািন এবং/অথবা অনয্ েকানরকেমর
ৈবষেময্র িশকার হেয়েছ সুরি�ত ে��গিলর িভিত্তেত (জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়,
এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা, েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক
অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া
স�িকর্ ত অব�া)তােদর অিধকার আেছ ডাইভারিসিট েডেভলপেমে�র ে�া�াম ময্ােনজার বা
িহউমান িরেসােসর্স-এর এি�িকউিটভ িডের�েরর কােছ নািলশ দােয়র করার৷ ছা�ছা�ীরা
নন-িডসি�িমেনশন পিলিস এ� �িহিবষণ এেগন� েস�ুয়াল হয্ারাসেম�-এর সং�ান ও
প�িত অনুসাের নািলশ দােয়র করার জেনয্ েযাগােযাগ করেত পাের আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড, অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল, িডন, ডাইভারিসিট েডেভলপেমে�র ে�া�াম ময্ােনজার
বা িহউমান িরেসােসর্স-এর এি�িকউিটভ িডের�েরর সােথ৷ �ু ল কমর্চারীরা যারা এইরকম
েকােনা হয়রািনর বা ৈবষেময্র ঘটনা েদখেব তারা তা সে� সে� ছা�ছা�ীেদর আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/কমর্কতর্ া, অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল বা িডন-েক জানােব৷
ছা�ছা�ীরা ময্াসাচু েসট্স কিমশন এেগন� িডসি�িমেনশেনও নািলশ জানােত পাের এই
িঠকানায়:
ব�ন অিফস:
এক ন�র অয্াশবাটর্ন ে�স
সুয্ট 601
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ি�ংিফ� অিফস:
436 েডায়াইট �ীট
সুয্ট 220

ব�ন, MA 02108
েফান: 617-994-6000
িটিটওয়াই: 617-994-6196
ফয্া�: 617-994-6024
ইেমল: assistanttochairman@state.ma.us

ি�ংিফ�, MA 01103
েফান: 413-739-2145
ফয্া�: 413-784-1056
ইেমল: assistanttochairman@state.ma.us

উসর্টার অিফস:
484 েমন ি�ট
রম 320
উসর্টার, MA 01608
েফান: 508-453-9630
ফয্া�: 508-755-3861
ইেমল: assistanttochairman@state.ma.us

িনউ েবডেফাডর্ অিফস :
800 পােচর্জ ি�ট
রম 501
িনউ েবডেফাডর্, MA 02740
েফান: 508-990-2390
: 508-990-4260
ইেমল: assistanttochairman@state.ma.us

অথবা, ে�া�াম েকায়ািলিট সািভর্ েসস, ময্াসাচু েসট্স িডপাটর্েম� অফ এিলেম�াির এ� েসেক�াির
এডু েকশন-এ:
75 ে�জা� ি�ট, ময্ালেডন, MA 02148-4906
েফান: 781-338-3700
ফয্া�: 781-338-3710
িটিটওয়াই: N.E.T. Relay: 1-800-439-2370
ইেমল: compliance@doe.mass.edu
অথবা

জানােত পাের:

ইউনাইেটড ে�টস িডপাটর্েম� অফ এডু েকশন, অিফস অফ িসিভল রাইটস –এ:
5 েপা� অিফস ে�ায়ার, 8th ে�ার
ব�ন, MA 02109
েফান: 617-289-0111
ফয্া�: 617-289-0150
িটিডিড: 1-800-877-8339
ইেমল: OCR.Boston@ed.gov
েকােনা েকােনা ে�ে�, েয আচরেণর জেনয্ নািলশ জানােনা হে� তা টাইেটল IX এবং
ি�িমনাল একিটিভিট অনুসাের েযৗন হয়রািন িহসােব গণয্ হেত পাের৷ যিদ আপনার মেন
হয় আচরণিট দ�নীয় অপরাধ তাহেল আপনার অিধকার আেছ, আপনার নািলশ িনেয়
�ু েলর তদ� চলাকালীন বা তার পেরও, েয েকােনা সমেয় ি�িমনাল কমে�� ফাইল করার৷

5.6

িডসি�িমেনশন(ৈবষময্) এবং হয্ারাসেম� (হয়রািন) –র সং�া:
িডসি�িমেনশন এবং হয্ারাসেম�, তা কথায় েহাক বা কােজ, সং�ািয়ত হয় অবাি�ত
আচরণ িহসােব, যা হেত পাের জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স,
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িবকলা�তা, েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার
আইেডি�িট, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, অথবা গভর্ াব�া স�িকর্ ত অব�ার
িভিত্তেত৷
িডসি�িমেনশন এবং/অথবা হয্ারাসেমন্-এ অ�ভুর্ � িক� তােতই সীমাব� নয়:

a. েকােনা বয্ি�র বা উপেরর বণর্না মত েকােনা েগাি�র �িত অপমানজনক েকােনা েলখা
বা ছিব �দশর্ন করা বা �চার করা৷

b. েকােনা বয্ি�র বা উপেরর বণর্না মত েকােনা েগাি�েক ল� কের বা তােদর উপি�িতেত
েমৗিখক গালাগািল করা বা অপমান করা৷

c. েকােনা কাজ বা কথা যা খুব েবিশ তী�, পিরবয্া� বা পুনঃেপৗিনক েয তা হয়
(i)েকােনা বয্ি�র বা েগাি�র (উপেরর বণর্না মত)�মতা ন� কের েদয় েকমি�জ
পাবিলক �ু েলর েকােনা চাকির বা অনু�ান বা েকােনা কােজ েযাগদান করার বা তার
সুিবধা েনবার; অথবা (ii) িশ�া বা কােজর জায়গায় একিট ভীিত�দ, আশ�াজনক
অথবা অবমাননাকর পিরি�িত ৈতরী কের৷
হয্ারাসেম� এবং িডসি�িমেনশেনর অেনক ধরন অেনক েফডােরল েকােটর্, ে�ট েকােটর্, ইউ.এস
ইকুয়াল এম�য়েম� অপরচু িনিট কিমশেন, ইউ.এস িডপাটর্েম� অফ এডু েকশেন, অিফস েফার িসিভল
রাইটস-এ, এবং ময্াসাচু েসট্স কিমশন এেগন� িডি�িমেনশেন নাগিরক অিধকার আইেনর (যার
অ�গর্ত েসকশন 504, িরহয্ািবেলশন অয্া� অফ 1973,টাইেটল VI এবং টাইেটল IX) ল�ন িহসােব
�ীকৃ ত হেয়েছ৷

5.7

েস�ুয়াল হয্ারাসেম� (েযৗন হয়রািন)-র সং�া
“েস�ুয়াল হয্ারাসেম�”-এর সং�া হয় অবাি�ত েযৗন ইি�ত, েযৗন অনু�হর অনুেরাধ,
েযৗন ইি�তময় ৈদিহক বা েমৗিখক আচরণ যখন:

a. �� বা পেরা� েযৗন ইি�ত, অনুেরাধ বা আচরণ েকােনা চাকির পাবার, িশ�াগত
উ�িতর অথবা �ু ল সং�া� সুিবধার শতর্ হয় অথবা চাকির সং�া� িস�াে�র িভিত্ত
হয়৷

b.

যখন এই ধরেনর ইি�ত, অনুেরাধ বা আচরেনর �ভাব বা উে�শয্ হয় অেযৗি�কভােব
একিট িহংসাত্মক, অপমানকর বা আপিত্তকর েযৗন পিরেবশ সৃি� কের কােরা িশ�া বা কােজ
বাধা েদওয়া৷

5.8

ওপেরর সং�া অনুযায়ী, েযৗন অনু�েহর জেনয্ েকােনা �� বা পেরা� অনুেরাধ যিদ আেস
েকােনা িশ�েকর, সুপারভাইজােরর বা অনয্ েকােনা বয্ি�র কাছ েথেক েয েকােনা কােজর
দািয়ে� আেছ বা �ু েলর কমর্কতর্ ার কাছ েথেক যার িবিনময় �ু েলর েকােনা কাজ েদয় বা
েদবার অ�ীকার কের অথবা �ু ল সং�া� েকােনা অনু�হ কের েযমন অনুকুল িরিভউ,
েবতন বৃি�, পেদা�িত, সুিবধা বৃি�, চাকিরর ধারাবািহকতা, উ�ত ে�ড, সুপািরশ বা অনয্
েকােনা উপকার তার অথর্ হেলা েস�ুয়াল হয্ারাসেম�৷ েকমি�জ পাবিলক �ু েলর কম�েদর
সুিনিদর্ �ভােব িনেষধ করা আেছ েকােনা ছা�ছা�ীর সােথ েকােনা রকম েযৗন স�েকর্ িল� না
হেত৷ এই ধরেনর আচরণ েকােনা অব�ােতই অনুেমািদত হেত পােরনা ছা�/ছা�ীর বয়স যাই
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েহাক েযেহতু এই ধরেনর আচরণেক েযৗন উৎপীড়ন বেল ধরা হয় বয়ঃ�া� বয্ি�িটর
আচরণ আপিত্তকর হেল বা না হেলও৷
েস�ুয়াল হয্ারাসেম�র অ�গর্ত হেলা েস�ুয়াল ভােয়ােল� বা েযৗন উৎপীড়েনর ঘটনা, যার
অ�গর্ত িক� েসখােনই সীমাব� নয়, েকােনা বয্ি�র ই�ার িবরে� তার সােথ ৈদিহক েযৗন
আচরণ অথবা েযখােন বয্ি�িটর স�িত জানাবার �মতা থােকনা তার মাদক�বয্ বা পানীয়
বয্বহােরর ফেল, অথবা বুি��ংশ বা অনয্ েকােনা িবকল�তার ফেল তার স�িত জানাবার
�মতা না থাকা৷ অেনকগিল িবিভ� আচরণ েযৗন উৎপীড়েনর ে�ণীেত পেড়, যােত আেছ
েরপ, েস�ুয়াল অয্াস�, েস�ুয়াল বয্াটারী এবং েস�ুয়াল েকায়াশর্ন৷এই ধরেনর েস�ুয়াল
ভােয়ােল� হেলা েস�ুয়াল হয্ারাসেমে�র িবিভ� রপ যা টাইেটল IX-এর অ�গর্ত.
যিদও সব রকেমর পিরি�িত যােক েস�ুয়াল হয্ারাসেম� বলা যােব তার পূণর্ তািলকা
বানােনা স�ব নয়, িনে�া� িববরণগিল অযথাযথ আচরেণর উদাহরণ যা যিদ অবাি�ত হয় তাহেল
তা েস�ুয়াল হয্ারাসেম� বলা চেল৷ �িতিট িববরেণরই িস�া� িনভর্ র করেব পিরপূণর্ ে��াপেটর
ওপর, আচরেণর িনদর্ য়তার ওপর এবং তার �বনতার ওপর৷ এগিল েস�ুয়াল হয্ারাসেমে�র অ�গর্ত
িক� এেতই তা সীমাব� নয়:

● অবাি�ত েযৗন ইি�ত, ৈদিহক ভােব েছাঁয়া েহাক না েহাক
● অবাি�ত কটা�, শীষ েদওয়া, গা েছাঁয়া, েযৗন ইি�ত, ইি�তপূণর্ অথবা অপমানকর
ম�বয্৷

● েযৗন িবেশষণ, ঠা�া, েযৗন বয্বহার স�ে� িলিখত অথবা েমৗিখক ম�বয্, েদহ স�ে�
ম�বয্, কােরার েযৗন আচরণ, অপারগতা বা স�মতা স�ে� ম�বয্

● কারর িনেজর েযৗন আচরণ িনেয় আেলাচনা বা অেনয্র েযৗন অিভ�তা িনেয় ��
●েযৗন আেবদনপূণর্ িজিনস, ছিব, কাটুর্ ন �দশর্ন করা
িডসি�িমেনশন, হয্ারাসেম� বা েস�ুয়াল হয্ারাসেমে�র সং�া খুবই িব�ীণর্৷ ওপেরর েদওয়া
উদাহরণগিল ছাড়াও অনয্ানয্ অবাি�ত আচরণ, অিভে�ত েহাক িক না েহাক, েযগিলর ফেল
�ু েল বা কমর্ে�ে� পুরষ, �ী বা উভিল� ছা� বা কম�েদর জেনয্ একিট �িতকুল,
আ�মনাত্মক, ভীিত�দ বা অবমাননাকর পিরি�িত ৈতরী কের তােকও িডসি�িমেনশন,
হয্ারাসেম� বা েস�ুয়াল হয্ারাসেম� বলা চেল৷ “কমর্ে��” বা �ু ল”-এর অ�গর্ত হেব
�ু েলর আেয়াজন করা সামািজক ইেভ�, �মন, েখলার ইেভ�, কাজ সং�া� যা�া বা অনয্
েকােনা সমপযর্ােয়র ইেভ� যা �ু ল বা কমর্ে�ে�র সােথ স�িকর্ ত, েযমন পাঠ�েমর বাইের
অথবা েখলা সং�া� কমর্কা� এবং অনু�ান, �ু েল যাতায়ােতর সময় বা �ু েলর আেয়াজন
করা িফ� ি�প৷

5.9

েকােনা ছা�ছারীরা বা কম�রা যারা তােদর সরল িব�ােস েকােনা অিভেযাগ েক �ি�য়াকরণ
করেব, তা িনয়মমািফক ভােব েহাক বা না েহাক, অথবা েকােনা অিভেযােগর িবচাের
অংশ�হন করেব, তােদর িবরে� েকানরকম �িতেশাধমূলক বা �িতিহংসামূলক বয্ব�া �হণ
করা হেবনা৷ েকােনা ছা�ছারীরা বা কম�রা যারা তােদর সরল িব�ােস েকােনা তদে�,
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িবচাের বা শনািনেত সা�য্ েদেব, সাহাযয্ করেব বা েকানভােব সহায়তা করেব অথবা অনয্
েকানরকম ভােব এই অিভেযােগর িবচাের অংশ�হন করেব, তােদর িবরে� েকানরকম
�িতেশাধমূলক বা �িতিহংসামূলক বয্ব�া �হণ করা হেবনা৷ েকােনা িশ�ক বা �ু ল
আিধকািরক েকানভােব েকােনা ছা� বা ছা�ীেক �ু ল িডপাটর্েমে�র েকােনা উ�পদ�
অিফসােরর কােছ অিভেযাগ বা �িতবাদ জানােনার েচ�া করা েথেক িনরৎসািহত করেবনা৷
এরকম েকােনা েচ�া তখিন �ু ল কিমিট এবং সুপািরনেটনেডে�র কােছ িরেপাটর্ করেত হেব৷

5.10

এই হয্া�বুেক যা যা অিধকার নিথভু � করা হেয়েছ তার েথেক েকােনা বয্ি� যিদ কাউেক
বি�ত কের তেব তা এই হয্া�বুেকর পিরে�দ 23.0 অনুসাের অিভেযাগ জানােনার েযাগয্ হেব৷

5.11

শারীিরক িনয়�ণ
েকমি�জ �ু ল কিমিটর ল�য্ হেলা তােদর কম�েদর ও ছা�ছা�ীেদর জেনয্ িনরাপদ ও ফল�সু
িশ�া ও কেমর্র বাতাবরণ গেড় েতালা, এবং িনি�ত করা েয তােদর �েতয্ক ছা�ছা�ী
েকােনারকম শারীিরক িনয়�ন যা ময্াসাচু েসট্স িডপাটর্েম� অফ এিলেম�াির এ� েসেক�াির
এডু েকশন-এর িনয়ম অনুসাের নয় তার েথেক মু�, এবং েকবলমা� েকােনা আপৎকালীন
পিরি�িতেতই অতয্� সাবধানতার সােথ েযখােন অনয্ানয্ আইনানুগ এবং কম ইন�ু িসভ
িবক�গিল অসফল হেব বা যথাযথ নয় বেল মেন করা হেব েসখােন েশষ অবল�ন িহসােব
শারীিরক িনয়�ণ করা হেব৷ �ু েলর েকােনা ছা� বা ছা�ী এবং/অথবা �ু ল কিমউিনিটর
অনয্ েকােনা সদসয্েক েকােনা অিনবাযর্ ও গরতর শারীিরক হািনর েথেক বাঁচােনার জনয্ই
�ু ল কম�রা েশষ অবল�ন িহসােব শারীিরক িনয়�ণ �েয়াগ করেব৷ যখন শারীিরক িনয়�ণ
�েয়াগ করা হেব তখন �ু ল কম�রা যােত েসই ছা� বা ছা�ীর এই শারীিরক িনয়�েনর
ফেল েকােনা �িত না হয় বা কম হয় তার জেনয্ সেচ� থাকেব৷ এই নীিতর অথর্
এমনভােব করা হেবনা যােত সরকারী সাহাযয্�া� ছা�ছা�ীরা অনয্ানয্ েফডােরল বা ে�ট
আইেন যা সুর�া পায় তা সীিমত হয়, যােত ধরা হেব েসই আইনগিলেকও যা, েয
ছা�ছা�ীরা িবেশষ িশ�া পিরেষবা পাওয়ার জেনয্ েযাগয্ িবেবিচত হেয়েছ, তােদর যা
অিধকার েদয়৷ উপর�, এই নীিত েকােনা িশ�কেক, কম�েক বা জনিশ�া �কে�র েকােনা
�িতিনিধেক �িতেরাধ কেরনা যুি�স�ত ও �েয়াজনীয় শি� �েয়াগ করেত েকােনা
ছা�ছা�ীেক, অনয্েদর বা িনেজেদর েকােনা আস�, গরতর শারীিরক হািন েথেক বাঁচােত৷
েকমি�জ পাবিলক �ু েলর এই নীিত স�িকর্ ত িলিখত কাযর্�ণালী ও িনেদর্ িশকা �ু ল
িডি�ে�র ওেয়বসাইেট আেছ যা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/কমর্কতর্ ার অিফস েথেক পাওয়া
েযেত পাের, যােত আেছ (i) ছা�ছা�ীেদর েয েয আচরেণর তৎ�নাৎ হ�ে�প �েয়াজন
েসগিলর উপযু� �িতি�য়া; এবং (ii) ছা�ছা�ীেদর িহং�তা, িনেজেদর �িত �িতকারক
আচরণ আটকােনার জেনয্ এবং/অথবা দুই দল ছা�ছা�ীর মেধয্ বা বয্ি�গতভােব স�াবয্
িবপ�নক আচরণ �িতেরাধ করার জেনয্ যা যা িবক� পদে�প �থেম েনওয়া েযেত পাের
তার িববরণ, এেত আেছ আপৎকালীন অব�ায় শারীিরক িনয়�ণ না কের িক িবক� বয্ব�া
েনওয়া যায় তার িববরণ৷
শারীিরক িনয়�েনর প�িত

সং�া
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“কনেস� অথবা স�িত” অথর্ হেব বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর স�িত, যােদর েয
কােজর জেনয্ স�িত চাওয়া হেয়েছ তা স�ে� স�ূণর্ তথয্ জানােনা হেয়েছ তােদর িনজ�
ভাষায় অথবা অনয্ানয্ েযাগােযােগর মাধয্েম, এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকরা এই
কাজ করার বয্াপার বুেঝেছ ও িলিখত ভােব স�ত হেয়েছ, এবং এও বুেঝেছ েয এই স�িত
পুেরাপুির তােদর ই�াধীন ও েয েকােনা সনেয় েস স�িত িফিরেয় েনওয়া যােব. এই
স�িতপে� আেছ কাজিটর পুেরা িববরণ ও েরকেডর্র তািলকা (যিদ থােক)যা �কাশ করা
হেব এবং কােদর কােছ �কাশ করা হেব.
“েরে�ই� অথবা িনয়�ণ” অথর্ হেব বল�েয়ােগর �ারা ছা� বা ছা�ীিটর �িতেরাধ সে�ও
তার শারীিরক চলােফরা সীিমত কের রাখা৷
“িফিজকাল েরে�ই� অথবা শারীিরক িনয়�ণ” অথর্ হেব সরাসির শারীিরক সং�শর্ যা
েকােনা ছা� বা ছা�ীর নড়াচড়া করার �াধীনতা খবর্ করেব৷ শািয়ত অব�ায় িনয়�ণ,
যাি�ক িনয়�ণ বা ওষুধ �েয়ােগ িনয়�ণ এই শারীিরক িনয়�েণর অ�গর্ত নয়৷ এ ছাড়াও,
হালকা কের গা ছুঁ েয়, েকানরকম বল�েয়াগ না কের, একিট ছা� বা ছা�ীেক িনরাপত্তা
েদওয়া বা তার িনেজেক জখম করা েথেক বাঁচােনা, শরীিরক ভােব িনেদর্ শ েদওয়া বা
েকােনা েকৗশল েশখােনা, সা�না েদওয়া বা শারীিরক ভােব পথ েদখােনা শারীিরক িনয়�েনর
অ�গর্ত নয়৷
“িফিজকাল এসকটর্ বা শারীিরক ভােব পথ েদখােনার” অথর্ হেব বল�েয়াগ না কের সামিয়ক
ভােব করতল, কি�, হাত, কাঁধ, বা িপেঠ ছুঁ েয় বা ধের ছা� বা ছা�ীিট েয উেত্তিজত হেয়
আেছ তােক েকােনা িনরাপদ �ােন হাঁিটেয় িনেয় যাওয়া৷
“েমকািনকাল েরে�ই� বা যাি�ক িনয়�েণর” অথর্ হেব েকােনা শারীিরক যে�র বয্বহার যা
ছা� বা ছা�ীিটর নড়াচড়া সীিমত করেব বা ছা� বা ছা�ীিটর েদেহর েকােনা অংেশর
�াভািবক বয্বহার বা নড়াচড়া সীিমত করেব৷ েকােনা িচিকৎসেকর সুপািরশ করা সুর�া বা
ি�র কের ধের রাখার িডভাইসেক যাি�ক িনয়�ণ বলা যােবনা৷ েকােনা যাি�ক িনয়�েনর
বয্বহার িনিষ� করা আেছ যত�ননা তা েকােনা ডা�ােরর �� অনুেমাদন পাে� এবং
ছা� বা ছা�ীিটর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর িলিখত অনুমিত পাে�৷
“েস�ু শন বা একলা
একটা ঘের আটেক
যুি�স�তভােব মেন
বিণর্ত টাইম-আউট

রাখা” অথর্ হেব েকােনা ছা� বা ছ্�ীেক তার ই�ার িবরে� একলা
রাখা বা েকােনা অ�েল রাখা েযখান েথেক েস েবেরােত পারেবনা, বা
হয় েয েস েবেরােত পারেবনা৷ েস�ু সেনর মেধয্ 603 িসএমআর 46.02
অ�গর্ত নয়, েসকলুশন িনয়�ণ �� ভােব িনিষ�৷

“টাইম-আউট বা িবরিত” অথর্ হেলা একিট আচরণগত সাহােযয্র েকৗশল েযখােন েকােনা
ছা� বা ছা�ী সামিয়কভােব হয় িনেজর ই�ায় বা েকােনা কম�র িনেদর্ শ অনুসাের, পড়ােশানা
েথেক বা �াসরম েথেক আলাদা থােক, পিরি�িত শা� করার জেনয্৷ এই টাইম-আউেটর
সময় েকােনা ছা�ছা�ীেক তার ই�ার িবরে� েকাথাও আটেক রাখা যােবনা এবং েকােনা
কমর্চারী সবসময় তার েখয়াল রাখেব৷ কমর্চািরিট ছা� বা ছা�ীিটর সে�ই থাকেব বা েস
েযন কমর্চািরিটেক �েয়াজন হেল সে� সে�ই পায়৷ টাইম-আউট েশষ হেব ছা� বা ছা�ীিট
শা� হেল অথবা িতিরশ(30) িমিনট পর, েযটাই আেগ েহাক৷ ভােলা হয় যিদ এই টাইমআউট �াসরেমর িভতেরই হয়৷ �াসরেমর বাইের যিদ েকােনা জায়গা টাইম-আউেটর জেনয্
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বয্বহার করা হয় তাহেল তা অিফস অফ �ু েড� সািভর্ েসর অনুেমাদেনর পেরই বয্বহার করা
যােব৷
“েমিডেকশণ বা ওষুধ �েয়াগ” অথর্ হেব সামিয়ক ভােব আচরণ িনয়�ণ করার জেনয্ ওষুধ
েদওয়া. েকােনা ওষুধ �েয়াগ করা িনিষ� করা আেছ যত�ননা তা েকােনা ডা�ােরর
�� অনুেমাদন পাে� এবং ছা� বা ছা�ীিটর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর িলিখত
অনুমিত পাে�৷
“ে�াণ েরে�ই� বা শািয়ত অব�ায় িনয়�ণ” অথর্ হেব এমন িনয়�ণ েযখােন ছা� বা
ছা�ীিটেক েমেঝেত বা অনয্ েকােনা জায়গায় উপুড় কের শইেয় তােক েচেপ ধের রাখা
আেছ৷ ে�াণ েরে�ই� বা শািয়ত অব�ায় িনয়�ণ �� ভােব িনিষ�৷
“আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড” অথর্ হেব েকােনা পাবিলক এডু েকশন �ু ল ে�া�ােমর �ধান
িনেদর্ শক বা তার মেনানীত েকউ৷
িনয়�েনর বয্বহার
যিদ অনয্ সব আইনানুগ ও কম কেঠার িবক�গিল অকাযর্করী হয় অথবা তা ছা�ছা�ীেদর
িহং�তা, িনেজেদর আহত করার আচরণ দমেন এবং/অথবা দুই দল ছা�ছা�ীর মেধয্ বা
বয্ি�গত ভােব স�াবয্ হািনকারক আচরণ �শমন করেত যথাযথ নয় বেল মেন করা হয়,
তখন শারীিরক িনয়�েনর বয্বহার করা েযেত পাের েশষ িবক� িহসােব৷ মােন, শারীিরক
িনয়�ণ েকােনা েশষ িবক� িহসােব আপৎকালীন অব�ায় তখিন বয্বহার করা যােব যখন
ছা� বা ছা�ীিটর আচরণ অনয্েদর অিনবাযর্ , গরতর শারীিরক হািনর কারণ হয়, এবং
ছা� বা ছা�ীিট েকােনা েমৗিখক িনেদর্ শ বা অনয্ানয্ আইনানুগ কম কেঠার বয্ব�া
মানেছনা, বা েসগিল েসই পিরি�িতেত যেথ� বেল মেন করা হে�না৷ ছা�ছা�ীেদর বা �ু ল
কিমউিনিটর অনয্ানয্ সদসয্েদর অিনবাযর্ ও গরতর শারীিরক হািনর েথেক সুর�ার
�েয়াজেন করা েকােনা শারীিরক িনয়�ন, যত কম স�ব বল�েয়ােগ, কম সমেয়র জেনয্,
সীিমত রাখেত হেব৷ শারীিরক িনয়�ণ �েয়াগ করেত পারেব একমা� �ু েলর েসই কমর্চারীরা
যারা শারীিরক িনয়�ণ প�িতেত �িশ�ন�া�৷
িনয়�ণ বয্বহােরর অনয্ানয্ সীমাব�তা
িনে�া� বয্বহারগিল এেকবাের িনিষ�: (i) উপের েদওয়া বণর্না গিলর সােথ সাযুজয্ না
রাখা িনয়�ণ; (ii) স�িত্ত িবন� করা বা �ু েলর শৃ�লা ভ� করা, অথবা েকােনা �ু েলর
িনয়ম ভ� বা �ু ল কম�র িনেদর্ শ অমানয্ করা, অথবা েমৗিখক শাসািন যার ফেল েকােনা
অিনবাযর্ বা গরতর হািন হবার স�াবনা েনই, েসই পিরি�িতগিলেত শৃ�লা র�ার জেনয্ বা
শাি� েদবার জেনয্ িনয়�েনর বয্বহার এেকবােরই িনিষ�; (iii) শািয়ত অব�াহ্য় িনয়�েনর
বয্বহার; (iv) যাি�ক িনয়�েনর বয্বহার; (v) েকােনা ওষুেধর বয্বহার যা ডা�ােরর
�ারা অনুেমািদত নয় বা যার জেনয্ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর িলিখত অনুমিত
েনই; (vi) িনয়�েনর বয্বহার যখন ছা� বা ছা�ীিট ভােলা ভােব �াস িনেত পারেছনা বা
মেন হে� েয তার খুব ক� হে� (এর অ�গর্ত িক� এেতই সীিমত নয়: �াসক�,
অেনক�ণ টানা কা�া বা কািশ)৷
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ইি�িভযুয়ালাইজ্ড এডু েকশন ে�া�াম (আইইিপ) বা বয্ি�গত িশ�া কমর্সূিচেত পিরকি�ত
�িতি�য়া িহসােব িনয়�ণ না রাখাই ভােলা৷ িক� েয ছা� বা ছা�ী বারবার কের িনেজর
পে� হািনকর আচরণ কের তােদর জেনয্ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক একিট িলিখত অনুেমাদেনর কথা বলেত পােরন আপৎকালীন
অব�ায় সীিমত ও িনিদর্ � সমেয়র জেনয্ িনয়�ণ বয্বহােরর জেনয্৷ এই সব ে�ে�
পিরক�নােতই থাকেত হেব েয বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক কতবার এবং কত�েণর
জেনয্ এই িনয়�ণ বয্বহার করা হে� তার িবশদ িববরণ পাঠােনা হেব, এবং একিট িনিদর্ �
সময়সীমা ি�র করেত হেব যার মেধয্ শারীিরক িনয়�ণ �াস করেত ও ব� করেত হেব৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর কাছ েথেক িলিখত স�িত
েনেবন এই পিরক�না বা�বািয়ত করার আেগ৷
শারীিরক িনয়�েনর সিঠক �েয়াগ
েকবলমা� �িশি�ত �ু ল কিমর্ রাই শারীিরক িনয়�ণ �েয়াগ করেবন৷ �িশি�ত �ু ল কম�
তােদর বলা হেব যারা িনেচ েদওয়া িববরণ অনুসাের গভীর ভােব �িশি�ত বা, িনেচ
েদওয়া িববরণ অনুসাের নুয্নতম �িশ�া েপেয়েছ৷ েযখােন স�ব, শারীিরক িনয়�েনর
�েয়ােগর সময় অ�ত একজন বয়ঃ�া� বয্ি�েক, েয এই �েয়াগ কেমর্ জিড়ত নয়, তােক
সা�ী থাকেত হেব৷ শারীিরক িনয়�ণ করার সময় �ু ল কম�রা ছা� বা ছা�ীিটেক অথবা
অনয্েদর ৈদিহক হািনর েথেক বাঁচােনার জেনয্ যতটা বল�েয়াগ �েয়াজন ততটাই করেব৷
এবং, �ু ল কম�রা শারীিরক িনয়�ণ �েয়ােগর সময় সবচাইেত িনরাপদ ও িনেচ েদওয়া
সুর�া �েয়াজনীয়তা অনুযায়ী সবচাইেত যথাযথ প�িতিটই বয্বহার করেব, ও যত
তাড়াতািড় স�ব এই িনয়�ণ �ি�য়া সমা� করেব৷ ছা� বা ছা�ীিট যখন আর িনেজর বা
অনয্েদর জেনয্ িবপ�নক থাকেবনা, বা জানােব েয তার িন�াস িনেত ক� হে�, বা ভীষণ
ক� পােব, েযমন �াসক� বা একটানা কা�া বা কািশ হেব, তখন সে� সে� সব শারীিরক
িনয়�ণ ব� কের িদেত হেব৷ িক� েখয়াল রাখেবন, এই �িশ�েণর �েয়াজনীয়তা েযন
েকােনা িশ�কেক, �ু েলর কম� বা �িতিনিধেক, ছা�েদর, অনয্ানয্েদর, বা িনেজেদর েকােনা
আ�মন বা অিনবাযর্ শারীিরক হািনর েথেক বাচােনার জেনয্ যুি�যু� ও �েয়াজনীয়
বল�েয়াগ করেত িবরত না কের৷
�েয়াজনীয় সুর�া
েকােনা িনয়�ণ এমন ভােব �েয়াগ করা হেবনা যােত ছা� বা ছা�ীিটর �াস িনেত বা
কথা বলেত অসুিবধা হয়৷ িনয়�ণ �েয়ােগর সময় �ু ল কম�রা সারা�নই ছা� বা ছাি�িটর
শারীিরক অব�া পরী�া করেব, েযমন �েকর বণর্, তাপমা�া এবং �াস��াস৷ েয �ু ল
কম�িট িনয়�ণ �েয়াগ করেছ েস যিদ েবােঝ েয ছা� বা ছা�ীিট িনেজর বা অনয্েদর
েকােনা শারীিরক হািন করার মত আর িবপ�নক েনই, তাহেল েস সব িনয়�ণ বয্ব�া
তখিন ব� কের েদেব৷ উপর�, িনয়�ণ এমন ভােব করেত হেব যােত শারীিরক হািন না
হয় বা কম হয়৷ যিদ শারীিরক িনয়�েনর সময় ছা� বা ছা�ীিটর �াসক� বা
উে�খেযাগয্ শারীিরক অসুিবধা েদখা েদয়, েযমন �াস েনবার অসুিবধা বা টানা কািশ বা
কা�া, তাহেল তােক সে� সে� িনয়�ণ েথেক মুি� িদেত হেব, এবং �ু ল কম�েদর
িচিকৎসেকর সাহাযয্ চাইেত হেব৷ �ু ল কম�রা ছ্�ছা�ীেদর শারীিরক িনয়�ণ সং�া�
িচিকৎসাগত বা মানিসক েরােগর এবং/অথবা আচরনগত হ�ে�প পিরক�নার জানা ইিতহাস

Rights Responsibilities Handbook - Bengali
21

এবং জানা অথবা সে�হ করা মানিসক বা শারীিরক আঘােতর ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেব
এবং িবেবচনা করেব৷ শারীিরক িনয়�ণ �েয়াগ করার সময় �ু েলর কম�রা �ু েড�
সািভর্ েসেসর অিফেসর আচরণ িবেশষ�েদর অথবা �াইিসস ই�ারেভনশন টীমেক েযাগােযাগ
করার েচ�া করেত পাের, অথবা িচিকৎসেকর সাহাযয্ চাইেত পাের যিদ মেন হয় েয ছা�
বা ছা�ীিটর গরতর শারীিরক অ�া��য্ হে�৷
�েয়াজনীয় ফেলা-আপ প�িত ও িরেপািটর্ং
েকােনা ছা� বা ছা�ী িনয়�ণ েথেক ছাড়া পাওয়ার পর উপযু� সমেয়র পর, আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত অনয্ েকউ একট ফেলা-আপ �ি�য়া চালু করেবন েযমন িনেচ
েদওয়া হেলা:

a.
ছা� বা ছা�ীিটর সােথ িনয়�েনর ঘটনািট আেলাচনা করেবন যােত তার েয
আচরেণর জেনয্ তােক িনয়�ণ করা হেয়িছল তা েশাধরােনা যায়;
b.

�ু ল কম� যারা িনয়�ণ �েয়াগ কেরিছল তােদর সােথ সিঠক িনয়�ণ �ি�য়া �েয়াগ
হেযিছল িকনা আেলাচনা করেবন; এবং

c.

ছা�ছা�ীরা যারা ওই ঘটনার সা�ী িছল তােদর সােথ ফেলা-আপ করেবন,
িশ�কেদর িজ�াসা করেবন, কাউে�লরেদর িজ�াসা করেবন অথবা পেরর অব�া
পুনর�ােরর �ি�য়া আেলাচনা করেবন; এবং

d.

িনয়�েনর ঘটনার িলিখত িব�ি� পাঠােবন �ু েড� সািভর্ েসেসর অিফেস অথবা
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড-এর সুপারভাইজারেক৷
িরেপািটর্ংেয়র জেনয্ যা যা �েয়াজনীয়তা �ু ল অনুসরণ কের তা হেলা:

a. ছা� বা ছা�ীর নাম সহ �েতয্কিট শারীিরক িনয়�েনর ঘটনা িলিখত ভােব িরেপাটর্
করেত হেব �ু েড� সািভর্ েসেসর অিফেস এবং আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড-এর
সুপারভাইজারেক৷

b. �ু েলর কম� যার শারীিরক িনয়�ণ �েয়ােগর কারেণ েকােনা ছা� বা ছা�ী জখম হেয়েছ,
েস যত তাড়াতািড় স�ব, এবং কখনই েয িদন িনয়�ণ হেয়েছ েসইিদন �ু ল সমেয়র
পের নয়, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড অথবা মেনানীত কাউেক েমৗিখক ভােব েসই
িনয়�েনর কথা জানােব৷ িনয়�েনর ঘটনার পেরর �ু েলর িদেনর মেধয্ একিট িলিখত
িরেপাটর্ও ৈতরী কের জমা িদেত হেব �ু েলর ি�ি�পাল/আপার �ু েলর েহেডর কােছ তার
এই িনয়�েনর বয্বহার পযর্ােলাচনার জেনয্৷ যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনেজ
েসই িনয়�ণ �েয়াগ কের থােকন, তাহেল িতিন েসই ঘটনার িরেপাটর্ ৈতরী কের
সুপািরনেটনেডে�র কােছ জমা েদেবন সুপািরনেটনেডে�র মেনানীত েলােকেদর
পযর্ােলাচনার জেনয্৷

c. �ু েলর ি�ি�পাল/আপার �ু েলর েহড সবকিট িরেপাটর্ করা শারীিরক িনয়�েনর ঘটনার
একিট চালু েরকডর্ রাখেবন৷
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d. আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েমৗিখকভােব ছা� বা ছা�ীিটর বাবামা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক যত তাড়াতািড় স�ব জানােব, অবশয্ তা কখনই িনয়�ণ
�েয়ােগর চি�শ(24) ঘ�ার পের নয়, এবং েপা� করার ছাপ সহ িলিখত ভােব
জানােব শারীিরক িনয়�েনর ঘটনার িতন(3) �ু েলর িদেনর িভতের. আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড ছা� বা ছা�ীেক এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক সুেযাগ
েদেবন এই িনয়�েনর �েয়ােগর উপের এবং িলিখত িরেপােটর্র তেথয্র উপের ম�বয্
করার৷

e. েকােনা শারীিরক িনয়�ণ যার ফেল েকােনা ছা� বা ছা�ীর জখম হেয়েছ তার িরেপােটর্র
একটা িলিখত কিপ সােথ িবগত িতিরশ(30) িদেনর �ু েলর শারীিরক িনয়�েনর চালু
েরকেডর্র কিপ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক সুপািরনেটনেডে�র অিফেস জমা িদেত
হেব৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ঘটনার িলিখত িরেপাটর্ পাবার এক(1) িদেনর
মেধয্ এই নিথপ� সুপািরনেটনেডে�র অিফেস জমা িদেত হেব৷ েকােনা ছা� বা
ছা�ীেক যিদ সাত(7) িদেনর মেধয্ দুই(2)বার বা িতিরশ(30) িদেনর মেধয্
িতন(3)বার িনয়�ণ করেত হয় তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক একিট
ছা�ছা�ীেদর সাহাযয্কারী দল গঠন করেত হেব েসই ছা� বা ছা�ীিটর �েয়াজেনর
বয্ি�গত মূলয্ায়ন করার জেনয্৷ ি�ি�পাল/েহেডর বাছাই করা এই ে�ড েলেভেলর ও
অনয্ানয্ কাযর্�েমর কম�রা এই মূলয্ায়েন অংশ েনেব৷ এই ছা�ছা�ীেদর সাহাযয্কারী
দেলর �িতিট সভয্ িনয়�েনর িলিখত িরেপাটর্গিল ও তার ওপের ছা� বা ছা�ীিটর ও
তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর ম�বয্ এবং িনয়�ণ স�ে� ম�বয্গিল পড়েব৷
এই িরেপাটর্গিল পযর্ােলাচনা ও আেলাচনা করা ছাড়াও এই ছা�ছা�ীেদর সাহাযয্কারী
দেলর মূলয্ায়েন েকান পির�ি�েত এই িনয়�েনর ঘটনা ঘেটেছ, িদেনর েকান সমেয় এবং
স�ােহর েকান িদেন ঘেটেছ, পূবর্বত� ঘটনাবলী ও ঘটনায় কারা কারা জিড়ত িছল েসই
িবে�ষণও থাকেব৷ এই মূলয্ায়েনর িস�াে� একিট পিরক�না থাকেব, েয কারণগিল এই
আচরেণর অবনিত ঘিটেয়েছ েসগিলেক িঠক করার জেনয্, িনয়�েনর অনয্ িবক� ভাবার
জেনয্, যার অ�গর্ত হেব অব�ার অবনিত আটকােনার েকৗশল এবং স�াবয্ হ�ে�প,
এবং অনয্ানয্ যথাযথ পিরক�না ও িস�া� যার উে�শয্ হেব ভিবষয্েত িনয়�েনর
বয্বহার কম করা বা না করা৷ যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনেজই েসই িনয়�ণ
�েয়ােগর দেল অংশ িনেয় থােকন তাহেল এই ছা�ছা�ীেদর সাহাযয্কারী দেলর আেলাচনার
পথ�দশর্ক িহসােব সুপািরনেটনেড� েকােনা সুেযাগয্ বয্ি�েক িনেযাগ করেবন৷ আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনি�ত করেবন েয এই ছা�ছা�ী সাহাযয্কারী দেলর �িতিট ছা�
বা ছা�ীর পযর্ােলাচনার িরেপাটর্ সুরি�ত রাখা হেয়েছ, এবং ময্াসাচু েসট্স িডপাটর্েম�
অফ এিলেম�াির এ� েসেক�াির এডু েকশন েথেক অনুেরাধ এেল, তা তােদর
পযর্ােলাচনার জেনয্ উপল� থাকেব৷

f. আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড �িত মােস সম� �ু েলর িনয়�ণ স��ীয় তেথয্র
পযর্ােলাচনা করেবন৷ এই পযর্ােলাচনা িবেবচনা করেব িনে�া� িবষয় গিলর সাদৃশয্ িনেয়,
িনয়�ণ বয্বহােরর পয্াটানর্ িনেয়, িদেনর েকান সমেয়, স�ােহর েকান িদেন, কারা কারা
জিড়ত িছল, পুেরা �ু েলর এবং িবেশষ েকােনা ছা� বা ছা�ীর িনয়�েনর সংখয্া ও
ি�িতকাল; িনয়�েনর সময়কাল; জখেমর সংখয্া ও ধরন(যিদ িনয়�েনর কারেণ হেয়
থােক)৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িস�া� েনেবন �ু েলর িনয়�ণ �িতেরাধ এবং
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পিরচালনার �ি�য়া ও প�িত পিরবতর্ ন করেত হেব িকনা, িনয়�ণ �াস করা বা না
করার জেনয্ কম�েদর আেরা �িশ�েণর �েয়াজন িকনা, েযমন ইিতবাচক আচরেণর জেনয্
সাহাযয্ বা হ�ে�েপর �িশ�ণ, অথবা অনয্ েকােনা পদে�প েনওয়া �েয়াজন িকনা বা
তা যথাযথ হেব িকনা িনয়�েনর বয্বহার �াস করা বা ব� করার জেনয্৷
িডি�ে�র �িশ�ণ �েয়াজনীয়তা

A.

সব ে�া�াম কম�েদর জনয্
�িত �ু লবেষর্র শরর �থম মােসই �িতিট আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড তার সব
ে�া�াম �ােফেদর িনয়�ণ স�রণ ও আচরণগত সাহাযয্, যখন িনয়�ণ বয্বহার
করেত হেব তার ��িত এবং এই নীিতর ওপের �িশ�েণর বয্ব�া করেবন৷ এবং,
�ু লবেষর্র শরর পের েয কমর্চারীরা বহাল হেব, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
তােদর বহাল হবার একমােসর িভতেরই তােদর এই নীিতর ওপের �িশ�ণ েদেবন৷
�িশ�েণর অ� হেব: (a) এই নীিত এবং সুপািরনেটনেডে�র গঠন করা এই
নীিতর স�িকর্ ত প�িতগিল ও িনেদর্ িশকা; (b) হ�ে�প যার �ারা িনয়�েনর
�েয়াজন থাকেবনা; েযমন, সংকটপূণর্ আচরণ �শমন করা এবং আপৎকালীন
অব�ায় িনয়�েনর অনয্ানয্ িবক�, েযমন, আচরণগত সাহােযয্র েকৗশল িহসােব
টাইম-আউটর বয্বহার যা েসকলুশন েথেক িভ�; (c) েকােনা আচরণ যখন
িবপ�নক হেয় ওেঠ তার জেনয্ শারীিরক িনয়�েনর �েয়াজন, িবিভ� ধরেনর
শারীিরক িনয়�ণ এবং তােদর স�িকর্ ত সুর�া িবেবচনা, েযমন েকােনা িনয়�ণ
বয্বহাের ছা� বা ছা�ীর জখেমর স�াবনার তথয্, িবেশষ কের যিদ েসই িনয়�ণ
েবিশ সমেয়র জেনয্ �েয়াগ করা হয়; (d) আেগ েথেক জানা িচিকৎসাগত বা
মানিসক সীমাব�তা এবং/অথবা িবেশষ ছা� বা ছা�ীর আেগ েথেক জানা বা
সে�হ করা �মা বা আঘােতর ইিতহাস সহ তার জেনয্ আচরণগত হ�ে�েপর
পিরক�না িবচার কের শারীিরক িনয়�েনর �েয়াগ; এবং (e) ছা�/ছা�ীর,
কমর্চারীেদর ও পিরবােরর িনয়�ণ বয্বহার েঠকােনার জেনয্ ভূ িমকা; এবং (f)েসই
ে�া�াম �ােফেদর জানা যারা শারীিরক িনয়�েনর �েয়ােগ 603 C.M.R. 46.03(3)
অনুসাের গভীর �িশ�ণ �া� হেয়েছ৷ 603 C.M.R. 46.03(2) েদখুন৷

B.

েসই �ােফেদর জনয্ যারা অনুেমািদত হেয়েছ সিঠক শারীিরক িনয়�েণর জেনয্ সব
�ু েলর িমিলত স�দ িহসােব পিরেষবা েদবার জেনয্
�িতিট �ু লবেষর্র শরেত, সব আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডরা েসই ে�া�াম
কম�েদর িচি�ত কের রাখেবন যারা অনুেমািদত হেয়েছ শারীিরক িনয়�েনর সিঠক
�েয়ােগ সাহাযয্ করার জেনয্ সব �ু েলর িমিলত স�দ িহসােব৷ গভীর �িশ�েণর
িবষয়ব� হেব পারদিশর্তা-িনভর্ র এবং অ�ত েষােলা(16) ঘ�ার বয্াি�র৷ �েতয্কেক
তার পেরর �িত �ু লবেষর্ অ�ত একিট আট(8) ঘ�ার িরে�শার েকােসর্ অংশ�হন
করেত হেব৷ �িশ�েণর অ�গর্ত থাকেব িক� এেতই সীমাব� থাকেবনা: (a)
শারীিরক িনয়�েনর বয্বহার �াস করার জেনয্ যথাযথ প�িত, েযমন িবপ�নক
আচরণ �শিমত করা, স�কর্ গেড় েতালা ও িনয়�েনর িবক� বয্বহার করা; (b)
েকােনা ছা� বা ছা�ীর িনিদর্ � িবপ�নক আচরেণর বণর্না ও তােক িচি�ত করেত
পারা যার জেনয্ শারীিরক িনয়�ণ বয্বহার হেত পাের এবং েকােনা িবেশষ
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পিরি�িতর িবপেদর আশংকা মূলয্ায়ন করা যােত িস�া� েনওয়া যায় েয িনয়�ণ
�েয়াজন িকনা; (c) কৃ ি�ম শারীিরক িনয়�ণ �েয়াগ করার ও েনবার অিভ�তা,
িনয়ি�ত বয্ি�র ওপর �ভাব স�ে� িনেদর্ শ, েযমন শারীিরক অসুিবধা পরী�া
করার িনেদর্ শ ও িচিকৎসেকর সাহাযয্ েনবার স�ে� িনেদর্ শ; (d)নিথপ� গেড়
েতালা ও িরেপােটর্র ��িত এবং আঘাত ও অিভেযাগ স�েকর্ তদ� স�কর্ র িনেদর্ শ;
(e) ছা�ছা�ী ও তােদর পিরবােরর ওপর িনয়�েনর �ভাব স�েকর্ িনেদর্ শ,
িনয়�েনর ফেল েয �ভাব পেড়, েযমন মানিসক, শারীিরক, এবং সামািজক
আেবেগর ওপর �ভাব, তা স�ে� সেচতনতা; এবং (f) অংশ�হনকারীেদর
শারীিরক িনয়�ণ �েয়ােগর দ�তা �দশর্ন৷ েদখুন 603 C.M.R. 46.03(3) and

46.03(4).

অিভেযাগ জানাবার প�িত

A.

শারীিরক িনয়�ণ �েয়াগ স�ে� উে�গ িনরসেনর সাধারণ উপায়
শারীিরক িনয়�ণ স�ে� আনু�ািনক অিভেযাগ জানাবার আেগ, েকােনা ছা� বা
ছা�ী বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক যােদর েকােনা িবেশষ শারীিরক
িনয়�েনর �েয়াগ স�ে� উে�গ আেছ তারা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড-এর কােছ
েসই শারীিরক িনয়�েনর �েয়ােগর উে�েগর কথা জািনেয় সমাধান চাইেত পােরন৷
ছা� বা ছা�ীিট বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক শারীিরক িনয়�েনর
েকােনা িবেশষ �েয়াগ স�ে� তােদর উে�গ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর কােছ
উপেরর বণর্না মত �ু ল েথেক িলিখত িরেপাটর্ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর
কােছ েপৗছেনার দশ(10) িদেনর মেধয্ জানােত হেব৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
েচ�া করেবন, তােদর �মতা অনুযায়ী, অিভেযাগকারীর সােথ একসােথ অিভেযাগিটর
নয্ায়স�ত এবং স�র সমাধান করেত৷ যিদ ছা� বা ছা�ীিট এবং/অথবা তােদর
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক এই সমাধােন স�� না হন, অথবা যিদ ছা� বা
ছা�ীিট এবং/অথবা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক সাধারণ ভােব সমাধান
না চান, তাহেল েসই ছা� বা ছা�ীিট এবং/অথবা তােদর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক আনু�ািনক অিভেযাগ জানােত পােরন িনেচ েদওয়া
প�িত অনুসাের৷

B.

শারীিরক িনয়�ণ �েয়াগ স�ে� উে�গ িনরসেনর আনু�ািনক উপায়
েকােনা ছা� বা ছা�ী বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক যােদর েকােনা
িবেশষ শারীিরক িনয়�েনর �েয়াগ স�ে� উে�গ আেছ, তারা েসই িবেশষ শারীিরক
িনয়�েনর �েয়াগ স�ে� উে�েগর িনরসন করার জেনয্ সুপািরনেটনেডে�র অিফেস
িলিখত অিভেযাগ জানােত পােরন৷ ছা� বা ছা�ী বা তােদর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক এই িচিঠ সুপািরনেটনেড�র অিফেস উপেরর বণর্না
মত �ু ল েথেক িলিখত িরেপাটর্ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর কােছ েপৗছেনার
কুিড়(20) িদেনর মেধয্ জমা করেত হেব৷ িলিখত অিভেযােগ থাকেত হেব (a)
ছা� বা ছা�ীর নাম; (b) �ু েলর নাম েযখােন এই শারীিরক িনয়�ণ হেয়েছ বেল
অিভেযাগ করা হে�; (c) েয বয্ি�রা এই অিভেযাগ করা শারীিরক িনয়�েণ
জিড়ত িছেলন তােদর নাম; (d) এই অিভেযাগ ও উে�েগর িভিত্ত; এবং (e) িক
ধরেনর সংেশাধন চাওয়া হে�.
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সুপািরনেটনেডে�র অিফস, তার মেনানীত বয্ি�েদর মাধয্েম, এই অিভেযাগ পাওয়ার
পর স�র একিট তদ� করেব৷ েসই তদ� চলাকালীন সুপািরনেটনেডে�র অিফস
এবং/অথবা তার মেনািনত বয্াি�রা অিভেযােগর স�িকর্ ত েয বয্ি�েদর কােছ
�াসি�ক তথয্ আেছ বেল বলা হেয়েছ তােদর সােথ েযাগােযাগ করেব৷ �িতিট
পিরি�িত আলাদা রকেমর হয় বেল এই তদ� েশষ করার জেনয্ েকােনা িনিদর্ �
সময়সীমা বাঁধা যাে�না৷ সুপািরনেটনেডে�র অিফস বা তার মেনানীত বয্ি�রা
িনি�তরেপ তদ� যত তাড়াতািড় স�ব স�ূণর্ করেব৷ আনু�ািনক তদ� েশষ
করার পের, এই তদে�র ফল স�ে� এবং যিদ েকােনা সংেশাধনকারী পদে�প িনেত
হয় েসই স�ে� সুপািরনেটনেডে�র অিফস অিভেযাগকারীর সােথ েযাগােযাগ করেব৷
অিভেযাগ জানােনার আেরা েয প�িতগিল আেছ
মেন রাখেবন এই পিরে�েদ েয প�িতগিল েদওয়া আেছ তােত েকােনা ছা� বা ছা�ীর
অনয্ানয্ উপল� প�াগিলর মাধয্েম অিভেযাগ জানােনা আটকায়না, েযমন েকমি�জ পাবিলক
�ু লস’এর “নন িডি�িমেনশন পিলিস এ� �িহিবষণ এেগন� েস�ুয়াল হয্ারাসেম�” অনুযায়ী
েকােনা ৈবসময্ বা হয়রািনর অিভেযাগ যার িভিত্ত হেলা আইন �ারা সুরি�ত েকােনা
িবেশষ�, েযমন জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা,
েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট,
েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত অব�া৷ এটাও মেন রাখেবন েয এই
পিরে�েদ েয প�িতগিল েদওয়া আেছ তােত েকােনা ছা� বা ছা�ীর েকােনা অিধকার যা এই
হয্া�বুেক েদওয়া আেছ তার হািনর িবরে� সমাধান চাইবার জেনয্ এই হয্া�বুেকর পিরে�দ
23েত েদওয়া অিভেযাগ জানােনার প�িতর বয্বহার আটকায়না৷

5.12

দাদািগির িবেরাধী নীিত এবং দাদািগিরর �িতেরাধ ও হ�ে�প পিরক�না
েকমি�জ পাবিলক �ু ল তার ছা�ছা�ীেদর জেনয্ একিট িনরাপদ, যত্নশীল, স�ানসূচক িশ�ার
বাতাবরণ ৈতরী করেত দায়ব� এবং েকােনা ছা�ছা�ীর ওপর কারর �ারা সাইবারদাদািগির সহ সবরকেমর দাদািগিরর িবরে� কেঠার �িতেরাধ �েয়াগ কের, এবং েকােনা
বয্ি� েয দাদািগিরর সংবাদ েদয় বা েকােনা তদে�র সময় কারর দাদািগিরর কথা জানায়
বা �া�ী েদয় বা দাদািগির স�ে� িব�াসেযাগয্ তথয্ েদয় তার িবরে� েকানরকম
�িতিহংসা �িতেরাধ কের৷ �ু ল কতৃর্ প� ও কম�দল, ছা�ছা�ী, পিরবােররা এবং কিমউিনিটর
সকেলর েযৗথ ভােব গেড় েতালা একিট অ�ল-িভিত্তক উেদয্াগ েচ�া করেব: (1) সব
বয়েসর এবং সামেথর্য্র ছা�ছা�ীেদর িনরাপত্তার, িবেবচনার সােথ চলার ও আত্মিব�াস বজায়
রাখার জেনয্, এবং (2) ছা�ছা�ীেদর িরেপাটর্ ও পযর্েব�ণ অনুযায়ী কাজ করেত বড়েদর
সাহাযয্ করার জনয্৷
দাদািগিরর অথর্ হেলা েকােনা একজন বয্ি�েক একজন বা একািধক ছা�ছা�ী, অথবা �ু েলর
েকােনা কম�, যার মেধয্ থাকেত পাের েকােনা িশ�ক, আিধকািরক, �ু ল নাসর্,
কয্ােফেটিরয়ার কম�, কা�িডয়ান, বাস �াইভার, অয্াথেলিটক েকাচ, েকােনা পড়ােশানার
বাইেরর কােজর উপেদ�া যিদ বারবার কের িলিখত, েমৗিখক বা ইেল�িনক বাতর্ ায় বা
েকােনা ৈদিহক কাজ বা ভি� কের বা এই সব িমিলেয় কের যােত েসই বয্ি�র: (i)
শারীিরক বা মানিসক �িত হয় বা বয্ি�িটর স�িত্তর �িত হয়; (ii) বয্ি�িট যিদ তার
শারীিরক �িতর বা স�িত্তর �িতর যুি�স�ত ভােব ভয় পায়; (iii) বয্ি�িটর জেনয্ �ু েল
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একটা ভেয়র পিরেবশ ৈতরী হয়; (iv) �ু েল বয্ি�িটর অিধকার খবর্ হয়; অথবা (v)
�ু েলর �াভািবক পড়ােশানায় বা�িবক ও �চু রপিরমান বাধা সৃি� হয়৷ ে�ট আইেনর সােথ
সাম�সয্ েরেখ, েকমি�জ পাি�ক �ু ল উপলি� কের েয েকােনা েকােনা ছা�ছা�ী অনয্েদর
তু লনায় দাদািগির বা হয়রািনর ল� িহসােব অসহায় হয় যার িভিত্ত হয় সিতয্কােরর বা
কা�িনক েকােনা চির�গত পাথর্কয্, েযমন জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ,
ধমর্, বয়স, িবকলা�তা, েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার,
েজ�ার আইেডি�িট বা তার �কাশ, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত
অব�া, আথর্-সামািজক অব�ান, গৃহহীন অব�া, অথবা েকােনা েলােকর সােথ স�কর্ যার
উপেরা� একিট(1) বা েবিশ চির�গত পাথর্কয্ আেছ বা আেছ বেল ভাবা হয়৷ এই নীিতর
উে�েশয্ সাইবার দাদািগিরেক দাদািগির বেলই ধরা হেব৷
সাইবার-দাদািগির –র মােন হয় �যুি� বা ইেল�িনক েযাগােযাগ বয্ব�া বয্বহার কের
দাদািগির করা, েযমন েকােনা ধরেনর পুেরা বা আংিশক সাইন, িসগনাল, েলখা, ছিব,
আওয়াজ, তথয্ বা সংবাদ পাঠােনা েকােনা ওয়য্ার, েরিডও, ইেলে�াময্াগেনিটক, ফেটা
ইেল�িনক বা ফেটা অপিটকয্াল িসে�েম পাঠােনা েকােনা বাতর্ া যা হেত পাের ইেলক�িনক
েমইল, ই�ারেনেটর বাতর্ া, তাত্�িণক েমেসজ অথবা ফয্া� করা বাতর্ া৷ সাইবার-দাদািগিরর
অ�গর্ত হেব (i) ওেয়ব েপজ বা �গ সৃি� করা েযখােন সৃি�কারী অনয্ বয্ি�র পিরচয়
বয্বহার কের; অথবা (ii) �ানত অেনয্র পিরচয় �হণ কের েকােনা েলখক িহসােব েকােনা
িবষয় বা েমেসজ েপা� করা, যিদ েসই সৃি� বা অেনয্র পিরচয় �হণ (i) েথেক (v)
�স-ভু � েকােনা দাদািগিরর সং�ার মত অব�া ৈতরী কের৷ ইেল�িনক মাধয্েম েকােনা
বাতর্ া একািধক বয্ি�েক পাঠােনা বা েকােনা ইেল�িনক মাধয্েম বাতর্ ািট েপা� করা যা
একািধক বয্ি�র কােছ উপল� হেব তাও সাইবার-দাদািগির বেল গণয্ হেব, যিদ েসই
বাতর্ ািট পাঠােনা বা েপা� করা (i) েথেক (v) �স-ভু � েকােনা দাদািগিরর সং�ার মত
অব�া ৈতরী কের৷
আ�মনকারী বা কুকমর্কারী-র সং�া হয় েকােনা ছা�ছা�ী িক�া �ু ল কম�েদর েকােনা
সদসয্ েযমন েকােনা িশ�ক, আিধকািরক, �ু ল নাসর্, কয্ােফেটিরয়ার কম�, কা�িডয়ান, বাস
�াইভার, অয্াথেলিটক েকাচ, েকােনা পড়ােশানার বাইেরর কােজর উপেদ�া বা সম-েপশাদার,
�ু েলর ভলাি�য়ার বা েকােনা েভ�ার, ক�া�র বা েকােনা বয্ি� েয �ু ল িডি�ে�র
েকােনা ক�াে� কাজ করেছ তারা যিদ দাদািগির বা সাইবার-দাদািগির বা �িতিহংসামূলক
েকােনা কাজ কের৷
শ�তাপূণর্ বাতাবরণ, M.G.L. c. 71, § 37O-েত েদওয়া সং�ার মত, হেলা েসই পিরি�িত
েযখােন দাদািগির �ু েলর পিরেবশেক ভীিতপূণর্, বয্�পূণর্ ও অপমানকর কের েরেখেছ যা যেথ�
গরতর বা বয্াপক েকােনা ছা� বা ছা�ীর পড়ােশানার পিরেবশ িবি�ত করার জেনয্৷
�িতেশাধ-এর সং�া হেব, েকােনা ছা� বা ছা�ী েয দাদািগিরর কথা িরেপাটর্ কেরেছ,
তদে�র সময় দাদািগিরর্ স�ে� সংবাদ িদেয়েছ বা সা� িদেয়েছ বা যার কােছ দাদািগির
স�ে� িব�াসেযাগয্ খবর আেছ তার �িত ভীিত�দশর্ন বা �িতেশাধ েনওয়া বা হয়রািন
করা৷
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কম�-র সং�ােত অ�গর্ত হেব িশ�ক, আিধকািরক, �ু ল নাসর্, কয্ােফেটিরয়ার কম�,
কা�িডয়ান, বাস �াইভার, অয্াথেলিটক েকাচ, েকােনা পড়ােশানার বাইেরর কােজর উপেদ�া
বা সম-েপশাদার বয্ি�রা, এবং এর বাইেরও অেনেক থাকেত পাের৷
ল�য্ বা �িত�� বয্ি�-র সং�া হয় ছা�ছা�ী বা েকােনা বয়ঃ�া�বয্ি� যার ওপের
দাদািগির, সাইবার-দাদািগির বা �িতেশাধমূলক েকােনা কাজ সংঘিটত হেয়েছ.
দাদািগিরর অেনক রপ হেত পাের বা তা েযেকােনা পিরি�িতেত ঘটেত পাের৷ দাদািগিরর
অ�গর্ত, িক� তােতই সীমাব� নয়, হেলা ভীিত�দশর্ন েযমন কুনােম উপহাস করা বা
শাসােনা; সামািজক ভােব একঘের করা েযমন না েমশা বা গজব ছড়ােনা; শারীিরক
আ�াসন েযমন েকােনা ছা� বা ছা�ীেক আ�মন করা বা তার স�িত্তর �িত করা৷
দাদািগিরর জেনয্ �ু েলর সম� সভয্েদর জনয্ই একটা ভেয়র বাতাবরণ ৈতরী হেত পাের৷ এর
ফেল একিট অনাবশয্ক ও অনয্াযয্ দুভর্াবনা ৈতরী হেব যার ফেল ছা�ছা�ীেদর �ু েল যাওয়ার
জেনয্, �ু েল েশখার জেনয্, �ু েলর কিরডের হাঁটার জেনয্, �ু ল কােফেটিরয়ায় খাওয়ার জেনয্,
�ু েলর মােঠ বা েখলার জায়গায় েখলার জেনয্, েকােনা িবেশষ বা পড়ােশানার বাইেরর
েকােনা অনু�ােন েযাগ েদবার জেনয্ অথবা �ু েল যাতায়াত করার জেনয্ সামথর্য্ �িত��
হেব৷ আেরা িনিদর্ � ভােব বলেত েগেল, “শ�তাপূণর্ বাতাবরণ”-এর সং�া হয় েসই
পিরি�িত েযখােন দাদািগিরর ফেল �ু েলর আবহাওয়া ভীিত, বয্� ও অপমােন স�ৃ� হেয়
থােক যা অতয্� গরতর ও বয্া� যােত ছা�ছা�ীেদর িশ�ার পিরেবশ ন� কের িদেত পাের৷
দাদািগিরর আচরণ যিদ �িতেরাধ না করা হয় তাহেল তার ফল অ�বয়�েদর পে�
মারাত্মক হেত পাের, েযমন মানিসক অবসাদ, �ু েলর পারফরময্া� ও উপি�িত খারাপ
হওয়া৷ দাদািগিরর আচরণ �িতেরােধ বয্থর্ হেল তা অনয্ ছা�ছা�ীেদর এই বাতর্ া েদয় েয
েকােনা খারাপ আচরেণ িল� হওয়াও �হণেযাগয্৷
�ু েল ছা�ছা�ীেদর ওপর দাদািগিরর ঘটনা আইনত দ�নীয় এবং েকমি�জ পাবিলক �ু েল তা
সহয্ করা হেবনা৷ এই নীিতেত “�ু ল” কথার অথর্ হয় সব �ু ল, �ু েলর চ�র, �ু েল যাওয়া
বা আসা, এবং/অথবা �ু েলর েসৗজেনয্ েকােনা অনু�ান বা ইেভ�, �ু েলর লােগায়া েকােনা
জায়গা, �ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল সং�া� েকােনা ি�য়া কা�, �ু েলর মােঠর বা
বাইেরর অনু�ান (েযমন, সামািজক ইেভ�, �মন, েখলাধুলা বা এইরকম �ু েলর েসৗজেনয্
করা েকােনা ইেভ� বা অনু�ান), �ু েলর বাস �েপ, �ু েল যাওয়ার পেথ বা �ু ল েথেক
েফরার পেথ �ু েলর বা �ু ল িডি�ে�র িনেজর বা ভাড়া েনওয়া বা বয্বহৃত হওয়া েকােনা
�ু েলর বােস, বা অনয্ েকােনা যানবাহেন, অথবা �ু েলর বা �ু ল িডি�ে�র িনেজর বা
ভাড়া েনওয়া বা বয্বহৃত হওয়া েকােনা �যুি� বয্বহার কের বা ইেল�িনক িডভাইস
বয্বহার কের েকােনা জায়গায়, কমর্কাে�, অনু�ােন বা ে�া�ােম যা �ু ল স�িকর্ ত নয় বা
েকােনা �যুি� বয্বহার কের বা ইেল�িনক িডভাইস বয্বহার কের যা �ু েলর বা �ু ল
িডি�ে�র িনেজর বা ভাড়া েনওয়া বা বয্বহৃত হওয়া নয়, যিদ েসই আচরেণ �ু েল আ�া�
বয্াি�র বা সা�ীর জেনয্ একটা শ�তাপূণর্ আবহাওয়া সৃি� কের, �ু েল আ�া� বয্ি�র বা
সা�ীর অিধকার অথবা �ু েলর িনয়িমত কাজকমর্র হািন কের৷
েকমি�জ পাবিলক �ু ল দাদািগিরর অিভেযাগ গর� িদেয় িবচার কের এবং দাদািগিরর
েকােনারকম অিভেযাগ েপেল তার স�র িবচার করেব৷ উপর�, েয বয্ি� দাদািগিরর কথা
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জানােব, েকােনা দাদািগিরর তদে� তথয্ বা সা� েদেব বা যার কােছ দাদািগির সং�া�
িব�াসেযাগয্ খবর আেছ তার �িত েকােনা রকম �িতিহংসা িনিষ� হেব৷
যিদ েকােনা ছা�ছা�ী, তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক, েকােনা কম� সদসয্ অথবা
অনয্ েকােনা কিমউিনিটর সদসয্ িব�াস কের েয েকােনা ছা� বা ছা�ীর ওপের দাদািগির
হেয়েছ, অথবা �িতিহংসার ঘটনা হেয়েছ দাদািগিরর িরেপাটর্ করার জেনয্, দাদািগিরর তদে�র
সময় তথয্ বা সা� েদবার জেনয্ অথবা দাদািগির স�ে� িব�াসেযাগয্ খবর রাখার জেনয্,
তাহেল তারা েসই িবষয় েয �ু েল ছা� বা ছা�ীিট পেড় তার ি�ি�পাল/েহড-এর নজের
আনেব৷ এটা েমৗিখক ভােব বা িলিখত ভােব করা যায়৷ এই দাদািগিরর কথা িরেপাটর্ করা
এবং/অথবা িরেপাটর্ করার জেনয্, তদে�র সময় তথয্ বা সা� েদবার জনয্ অথবা
দাদািগিরর স�ে� িব�াসেযাগয্ খবর রাখার জনয্ �িতিহংসার ঘটনার কথা েবনােমও েয
�ু েল ছা� বা ছা�ীিট পেড় তার ি�ি�পাল/েহড-এর কােছ জানােনা যায়৷ িক� েখয়াল
রাখেবন, েকােনা ছা� বা ছা�ীর িবরে� খািল েবনােম করা িরেপােটর্র িভিত্তেত েকােনা রকম
শৃ�লামূলক বয্ব�া েনওয়া হেবনা৷
�ু েলর সব কম�রা (যার অ�গর্ত হেব িশ�ক, আিধকািরক, �ু ল নাসর্, কয্ােফেটিরয়ার কম�,
কা�িডয়ান, বাস �াইভার, অয্াথেলিটক েকাচ, েকােনা পড়ােশানার বাইেরর কােজর উপেদ�া,
সাহাযয্কারী কম�রা বা সম-েপশাদারী বয্ি�রা) �িত বছর েকমি�জ পাবিলক �ু েলর
অয্াি�-বুিলইং পিলিস এ� বুিলইং ি�েভনশন এ� ই�ারেভনশন �য্ান-এ �িশি�ত হেব৷
কম�েদর কতর্ বয্ ও দািয়� বণর্না করা আেছ দাদািগিরর �িতেরাধ ও হ�ে�প পিরক�নায়
গাইড টু পিলিসস ফর �াফ-এ৷ এখােন মেন রাখা িবেশষ �েয়াজনীয় েয সব �ু ল

�ােফেদর দািয়� হেলা েকােনা দাদািগিরর ঘটনা যা তারা েদখেব বা জানেত পারেব তা
সে� সে� আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড-েক বা �ু েলর মেনানীত বয্ি�েক জানােব িসিপএস
বুিলইং িরেপাটর্ ফমর্ (যা �ু ল িডি�ে�র ওেয়বসাইেট আেছ) বয্বহার কের৷ আপার �ু েলর

ি�ি�পাল/েহড-েক িরেপাটর্ করেত হেব বেল কম� সদসয্েদর দািয়� কেম যায়না �ু ল
িডি�ে�র আচরণ পিরচালন ও শৃ�লা র�া নীিত ও প�িত অনুসাের েকােনা আচরণগত বা
শৃ�লা সং�া� ঘটনায় সাড়া িদেত৷
যখন েকােনা অিভেযাগ আসেব, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড সে� সে�ই তা জানােবন:

•
•
•

কিথত আ�া� বয্ি�র বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক
অিভযু� আ�মনকারীর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক অথবা যিদ �ু ল কম�েদর
েকােনা সদসয্ হয় তাহেল অিভযু� আ�মনকারীেক
েসফিট এ� িসিকউিরিট অিফসেক

েয অিভেযাগ এেসেছ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড স�র তার স�ে� তদ� করেবন৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড �ু ল িরেসাসর্ অিফসােরর পরামশর্ চাইেত পােরন িক� কিথত
আ�া� বা আ�মনকারীর বয্ি�গত পিরচয় তােক জানােবননা৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেদর আ�া� এবং আ�মনকারীর কথা জানােনার সময়
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক ময্াসাচু েসট্স �ু েড� েরকডর্ িবিধ 603 C.M.R. 23.00, এবং
েফডােরল ফয্ািমিল এডু েকশনাল রাইটস এ� �াইেভিস অয্া� িবিধ 34 C.F.R. পাটর্ 99, যা
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603 C.M.R. 49.07–েত িবিধব� আেছ তা অনুসরণ করেত হেব৷ িনিদর্ �ভােব বলেত েগেল,
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেদর আ�া� বা
আ�মনকারীর ছা�/ছা�ীেদর েরকডর্ েথেক েকােনারকম তথয্ জানােত পারেবননা যিদনা েসই
তথয্ েসই বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেদর িনেজর স�ােনর হয়৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড 603 C.M.R. 49.06 অনুসাের েকােনা আইন র�াকারী এেজি�র কােছ
দাদািগিরর কথা বা তার �িতেশােধর কথা জানােত পােরন েসই ছা�/ছা�ীর বা তােদর
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেদর অনুমিত ছাড়াই, িক� আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক
আইন র�াকারী এেজি�র আিধকািরকেদর সােথ এমন ভােব েযাগােযাগ করেত হেব যােত
পিরি�িত অনুযায়ী যতদুর স�ব আ�াে�র, �ু েড� সা�ীেদর, এবং আ�মনকারীর
বয্ি�িগত পিরচয় �কাশ না পায়৷ উপর�, আ�মনকারী যিদ �ু েলর েকােনা কম� হয়
তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড তার িবরে� যথাযথ শাি�মূলক বয্ব�া �হণ করেত
পােরন যা তার চাকির চেল যাওয়া অি� হেত পাের৷ এবং, যিদ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড মেন কেরন েয েকােনা ছা� বা ছা�ীর বা অনয্ কােরা আস� ও গরতর
�া�য্ বা িনরাপত্তার ঝুঁ িক থাকেত পাের তাহেল েসই আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েকােনা
আ�া� বা আ�মনকারীর �ু েড� েরকডর্ ইনফরেমশন আইন র�াকারী সহ উপযু�
বয্ি�েদর জািনেয় িদেত পােরন যােদর স�কর্ আেছ আপৎকালীন �া�য্ বা িনরাপত্তা বয্ব�ার
সােথ যিদ েসই ইনফরেমশন স�িকর্ ত তথয্ �েয়াজন পেড় েসই ছা�ছা�ীেদর বা অনয্
বয্ি�েদর �া�য্ বা িনরাপত্তা সুরি�ত করার জেনয্ েযমন 603 C.M.R. 23.07(4)(e) and 34
C.F.R. 99.13(a)(10) and 99.36-এ েদওয়া আেছ৷ এই রকম পিরি�িতেত ইনফরেমশন
জািনেয় েদওয়া সীিমত থাকেব খািল আপৎকালীন পিরি�িতর সমেয়র জেনয্, এবং আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড এই জািনেয় েদওয়ার ঘটনা এবং িক কারেণ ি�ি�পাল/েহড মেন
কেরিছেলন েয �া�য্ ও িনরাপত্তা স�িকর্ ত আপৎকালীন অব�া হেয়েছ তা নিথব� কের
রাখেবন৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েকমি�জ পাবিলক �ু লস নন-িডি�িমেনশন পিলিস এ�
�িহিবষণ এেগন� েস�ুয়াল হয্ারাসেম� এবং েকমি�জ পাবিলক �ু লস আি�-বুিলইং পিলিসর কিপ সব স�িকর্ ত বয্ি�েদর েদেবন যার িভতর থাকেব েয অিভেযাগ করেছ, কিথত
আ�া� ছা�/ছা�ী, কিথত আ�া� ছা� বা ছা�ীর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক,
কিথত আ�মনকারী, এবং কিথত আ�মনকারী যিদ একজন ছা� বা ছা�ী হয় তাহেল তার
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক৷
অিভেযােগর তদ�
েকমি�জ পািলক �ু ল যখন েকােনা দাদািগিরর অিভেযাগ পােব বা দাদািগির িরেপাটর্ করার
জেনয্, দাদািগিরর তদ� চলাকালীন তথয্ েদবার জেনয্ বা সা� েদবার জেনয্, অথবা দাদািগির
স�ে� িব�াসেযাগয্ খবর রাখার জেনয্ কােরা ওপর �িতিহংসার অিভেযাগ পােব, তখন েকমি�জ
পাবিলক �ু ল েসই অিভেযােগর �ত ও নয্াযয্ তদ� তাড়াতািড় করেব৷ এই তদ� এমন ভােব
করা হেব যােত এই পিরি�িতেত যতদুর কাযর্তঃ স�ব েগাপনীয়তা রাখা হেব এবং েয বয্ি�
দাদািগিরর িরেপাটর্ েদেব, দাদািগিরর তদ� চলার সময় তথয্ বা সা� েদেব, অথবা যার কােছ
এই দাদািগিরর ঘটনা স�ে� িব�াসেযাগয্ খবর আেছ তােক দাদািগিরর এবং �িতিহংসার হাত
েথেক র�া করেব৷
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এই তদে�র অংশ হেত পাের ছা�ছা�ীেদর, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর, �াফ েম�ার
বা কিমউিনিটর সদসয্েদর যারা অিভেযাগ দােয়র কেরেছ, েয ছা�/ছা�ীেক দাদািগির বা
�িতিহংসায় আ�া� বলা হে�, েয ছা�ছা�ী(রা) অথবা �াফ েম�ার(রা) যােদর
আ�মনকারী বলা হে�, এই কিথত ঘটনার যারা সা�ী অথবা �ু ল িডপাটর্েম�র িচি�ত করা
অনয্ বয্ি�েদর ই�ারিভউ৷ দাদািগির অথবা �িতিহংসার ঘটনা �মান হবার পের, আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড অথবা মেনানীত বয্ি� সে� সে� আ�া� বয্ি�র বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর এবং আ�মনকারীেক ও আ�মনকারী যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ী
হয় তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর, এই ঘটনার এবং তার ফয়সালার প�িতর কথা
জানােবন৷ পিরি�িত এমনও হেত পাের েয আপার �ু েলর ি�ি�পাল অথবা মেনানীত বয্ি�
তদে�র আেগই বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর জানােবন৷ এই েনািটস ে�ট আইন 603
C.M.R. 49.00 অনুসাের হেত হেব৷ আ�াে�র এবং আ�মনকারীর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর েনািটস েদবার সমেয় আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক
ময্াসাচু েসট্স �ু েড� েরকডর্ িবিধ, 603 C.M.R. 23.00, এবং েফডােরল ফয্ািমিল এডু েকশনাল
রাইটস এ� �াইেভিস অয্া� িবিধ, 34 C.F.R. Part 99, েযমন েদওয়া আেছ 603 C.M.R.
49.07-েত তার েগাপনীয়তার �েয়াজনগিল অবশয্ মানেত হেব৷ আেরা িনিদর্ �ভােব বলেত হেল,
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড �ু েড� েরকেডর্র তথয্ েকােনা আ�া� বা আ�মনকারীর বাবামা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক জানােত পােরনা যিদনা েসই তথয্ বাবামা/অিভভাবক/ত�বধাযেকর িনেজর স�ােনর হয়৷ েকােনা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
দাদািগিরর বা �িতিহংসার ঘটনার সনা�করণ �ানীয় আইন র�াকারী সং�ােক জানােত পাের
603 C.M.R. 49.06 অনুসাের ছা� বা ছা�ীর বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযেকর
অনুমিত না িনেয়ই, িক� আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক আইন র�াকারী আিধকািরকেদর সােথ
এমনভােব েযাগােযাগ করেব যােত আ�াে�র, ছা�/ছা�ী সা�ীেদর, এবং আ�মনকারীর পিরচয়
পিরি�িত অনুযায়ী যতটা কাযর্ত স�ব ততটা েগাপন থােক৷ অবশয্, যিদ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড বুেঝ থােকন েয ছা� বা ছা�ীর বা অনয্ কারর েকানরকম আস� ও গরতর
�া�য্ বা িনরাপত্তা সং�া� ভীিতর কারণ আেছ, তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড �ু েড�
েরকেডর্র তথয্ �া�য্ ও িনরাপত্তা জরির অব�া স�িকর্ ত আইন র�াকারী সহ উপযু�
বয্ি�েদর জানােত পােরন যিদ েসই তথয্ ছা�ছা�ীেদর বা অনয্ানয্েদর �া�য্ ও িনরাপত্তা সুরি�ত
রাখেত সাহাযয্ কের 603 C.MR. 23.07(4)(e) এবং 34 C.F.R. 99.13(a)(10) এবং 99.36 অনুসাের৷
এই রকম পিরি�িতেত ইনফরেমশন জািনেয় েদওয়া সীিমত থাকেব খািল আপৎকালীন পিরি�িতর
সমেয়র জেনয্, এবং আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এই জািনেয় েদওয়ার ঘটনা এবং িক কারেণ
ি�ি�পাল/েহড মেন কেরিছেলন েয �া�য্ ও িনরাপত্তা স�িকর্ ত আপৎকালীন অব�া হেয়েছ তা
নিথব� কের রাখেবন৷ এবং, ে�ট আইন অনুযায়ী, যিদ িনধর্ািরত হয় েয ঘটনািট ঘেটেছ,
আ�া� বয্ি�র(েদর) বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক তদে�র ফল এবং পেরর েকােনা
দাদািগির বা �িতেশােধর ঘটনা �িতেরাধ করার জেনয্ িক পদে�প েনওয়া হেব জানােত হেব৷
উপর�, ে�ট আইেনর সােথ সাযুজয্ েরেখ এবং েকমি�জ পাবিলক �ু ল এবং েকমি�জ পুিলস
িডপাটর্েম�র মেধয্ করা েমেমারা�াম অফ আ�ার�য্াি�ং-এর শতর্ অনুসাের, যিদ িনধর্ািরত হয়
েয দাদািগির বা �িতিহংসার ঘটনা ঘেটেছ, আপার �ু েলর ি�ি�পাল এবং িডের�র অফ েসফিট
এ� িসিকউিরিট একসােথ:

•

�ু ল িরেসাসর্ অিফসারেক জানােবন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর িব�াস করার েকােনা
যুি�যু� িভিত্ত আেছ িকনা েয আ�মনকারীর িবরে� অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করা
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•
•
•

যায় অথবা িতিন বুেঝেছন েয ছা� বা ছা�ীিটর বা অনয্ বয্ি�েদর েকােনা আস� ও
গরতর �া�য্ বা িনরাপত্তাজিনত ভীিত আেছ
এই হয্া�বুক অনুযায়ী যথাযথ শৃ�লামূলক বয্ব�া েনেবন
যিদ আ�মনকারী একিট ছা� বা ছা�ী হয় তাহেল তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক
জানােবন অথবা যিদ আ�মনকারী েকােনা �াফ েম�ার হয় তাহেল তােক জানােবন
আ�া� বয্ি�র(েদর) বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধাযকেক জানােবন, এবং ে�ট ও েফডােরল
আইন ও িবিধ অনুসাের যতদুর �েযাজয্, পেরর েকােনা দাদািগির বা �িতেশােধর ঘটনা
�িতেরাধ করার জেনয্ িক পদে�প েনওয়া হেয়েছ জানােবন৷

উপর�, যিদ েকােনা দাদািগির বা �িতিহংসার ঘটনায় একািধক �ু ল িডি�ে�র ছা�ছা�ী, চাটর্ার
�ু েলর, নন-পাবিলক �ু েলর, অনুেমািদত �াইেভট েড বা েরিসেডনিশয়াল �ু েলর অথবা েকােনা
েকালাবেরিটভ �ু েলর ছা�ছা�ীরা জিড়ত থােক তাহেল েয �ু ল বা �ু ল িডি�� সবর্�থম েকােনা
দাদািগিরর বা �িতিহংসার ঘটনার খবর পােব, তারা ে�ট এবং েফডােরল আইন অনুযায়ী,
অনয্ানয্ �ু েলর বা �ু ল িডি�ে�র েকােনা উপযু� আিধকািরকেক খবর েদেব যােত দুজেনই
উপযু� বয্ব�া িনেত পাের৷
েয েকােনা সমেয় দাদািগিরর বা �িতিহংসার ঘটনার কথা জানার পের, তা তদ� েশষ হেয়
যাবার পেরও হেত পাের, যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি�র িব�াস করার
যেথ� যুি�যু� কারণ থােক েয আ�মনকারীর িবরে� অপরােধর অিভেযাগ আনা েযেত পাের,
তাহেল েসই আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিটর সােথ
একসােথ, আইন র�াকারী সং�ােদর জানােব৷ জানাবার েনািটস িদেত হেব 603 C.M.R. 49.00র �েয়াজন অনুসাের এবং েকমি�জ পাবিলক �ু লস ও েকমি�জ পুিলস িডপাটর্েম�র করা
েমেমারা�াম অফ আ�ার�য্াি�ং-এর শতর্ অনুসাের৷ এবং, যিদ দাদািগির বা �িতিহংসার ঘটনা
�ু ল চ�ের ঘেট থােক, ও েকােনা �া�ন ছা�ছা�ী এেত জিড়েয় থােক যােদর বয়স 21-এর কম
এবং যারা এখন আর েকােনা �ানীয় �ু ল িডি��, চাটর্ার �ু ল, নন-পাবিলক �ু ল, অনুেমািদত
�াইেভট েড বা েরিসেডনিশয়াল �ু ল অথবা েকােনা েকালাবেরিটভ �ু েল পেড়না, তাহেল েয �ু ল
বা �ু ল িডি�� দাদািগিরর বা �িতিহংসার খবরটা েপেয়েছ তারা আইন র�াকারীেদর খবর
েদেব ে�ট এবং েফডােরল আইন ও িবিধর সােথ সাযুজয্ েরেখ৷ এই িস�া� েনবার সময়
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, পিরক�না অনুযায়ী, যথাযথ �ু ল িডি�� পিলিস ও প�িত এবং
েকমি�জ পাবিলক �ু লস ও েকমি�জ পুিলস িডপাটর্েম�র করা েমেমারা�াম অফ
আ�ার�য্াি�ং-এর শতর্ অনুযায়ী, �ু ল িরেসাসর্ অিফসার ও েয বয্ি�েদর আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি� উপযু� মেন কেরন তােদর সােথ আেলাচনা করেবন৷
শৃ�লামূলক বয্ব�া/ দাদািগিরর �তু য্ত্তর
শৃ�লা স�েকর্ েকমি�জ পাবিলক �ু েলর উে�শয্ হেলা এমন একিট পিরেবশ ৈতরী করা েযখােন
ছা�ছা�ীরা িশখেত পারেব �ত� বয্ি�রা যখন িনেজেদর মেধয্ হানাহািন কের তখন স�ূণর্
সমােজর েয �িত হয় তা িকভােব সং�ার করেত হয়৷ যিদ �মািনত হয় েয দাদািগির বা
অনয্ েকােনা রকম অনয্ায় আচরণ সংঘিটত হেয়েছ, তাহেল েকমি�জ পাি�ক �ু ল পিরি�িত
অনুযায়ী তার িবরে� উপযু� বয্ব�া েনেব৷ শৃ�লামূলক বয্ব�া যা েনওয়া হেব তা দািয়�েবাধ
এবং �ু ল কিমউিনিটর েয �িত হেয়েছ তার সং�ােরর মেধয্ ভারসাময্ বজায় রাখেব, একইসে�

Rights Responsibilities Handbook - Bengali
32

উপযু� আচরেণর িশ�াও েদেব৷ একিট উপযু� পুনর�ােরর কাঠােমা বয্বহার কের, আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি� েয ছা� বা ছা�ী দাদািগিরর বা �িতিহংসার ঘটনার
খবর িদেয়েছ, েয ছা� বা ছা�ী দাদািগিরর বা �িতিহংসার ঘটনার সা�ী েথেকেছ, েয ছা� বা
ছা�ী তদে�র সময় তথয্ িদেয়েছ অথবা েয ছা� বা ছা�ীর কােছ দাদািগিরর বা �িতিহংসার
ঘটনার িব�াসেযাগয্ খবর আেছ তােদর দাদািগিরর বা �িতিহংসার েথেক সুর�ার জেনয্ উপযু�
েকৗশল �েয়াগ করেবন৷
দাদািগির বা �িতিহংসার ঘটনার তদ� েশষ করার আেগই, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা
মেনানীত বয্ি� পদে�প েনেবন কিথত আ�া� বয্ি�র জেনয্ একিট সুর�ার বাতাবরণ ৈতিরর
�েয়াজেনর মূলয্ায়ন করেত এবং/অথবা কিথত আ�া� বয্ি�েক স�াবয্ ভিবষয্ত দুঘর্টনার েথেক
বাঁচােত সুর�া িদেত৷ সুর�া বৃি�র �তু য্ত্তেরর অ�গর্ত হেব, িক� তােতই সীিমত হেবনা, একিট
বয্ি�গত সুর�া পিরক�না; �াসরেম আ�াে�র এবং/অথবা আ�মনকারীর বসার জায়গা
পূবর্িনধর্ািরত কের রাখা; লাে�র সময়, বা বােস, একজন কম� সদসয্েক িচি�ত কের রাখা েয
আ�াে�র জেনয্ “িনরাপদ বয্ি�র” ভূ িমকা েনেব; এবং আ�মনকারীর সময়সূিচ ও আ�াে�র
সােথ েযাগােযােগর বয্ব�া পাে� েফলা৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি� তদ�
চলাকালীন ও স�ূণর্ হবার পের সুর�া বৃি�র জেনয্ �েয়াজন মত অিতির� বয্ব�া েনেবন৷
যথাযথ আচরণ েশখােনার অেনকগিল উপায় আেছ, েযমন: বয্ি�গত েকৗশল বৃি�র েসশন
অফার করা; মেডিলং করা এবং সং�ারমূলক অভয্াস অনুশীলন করা; �ু ল কাউে�লরেদর ও
অনয্ানয্ উপযু� �ু ল কম�েদর পরামশর্ িনেয়, ছা�ছা�ীেদর বয্ি�গত ভােব বা দলব� ভােব
�াসি�ক িশ�ামূলক অভয্াস করােনা; অেনক রকেমর পড়ােশানার বা পড়ােশানার বাইেরর
উ�য়নমূলক আচরণগত সাহাযয্ �েয়াগ করা যা ছা�ছা�ীেদর সাহাযয্ করেব তােদর উে�েশয্
েপৗঁছেনার সমাজ সহায়ক রা�াগিল িচেন িনেত; বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধায়কেদর সােথ েদখা
কের তােদর সাহাযয্ েনওয়া যােত বািড়েতও দাদািগির �িতেরােধর ও সামািজক দ�তা বৃি�র
িশ�া গেড় েতালা যায়; িকছু আচরণগত পিরক�না �হণ করা যােত িনিদর্ � সামািজক দ�তা
গেড় তলার ওপর মেনােযাগ েদওয়া যায়৷
ছা�ছা�ীরা যােদর দাদািগিরেত জিড়ত থাকা �মািনত হেয়েছ তােদর িবরে� েয বয্ব�া েনওয়া
হেব তােত থাকেত পাের আ�মনকারীেদর �ু ল কম�েদর সােথ কাজ করােনা যােত তােদর
বয্বহােরর উ�িত হয়; সুপািরশ করা কাউে�িলং-এর জেনয্, সাহাযয্কারী পিরেষবার জেনয্,
অথবা ছা� বা ছা�ীিটর এবং তার যেথািচত আত্মীয়েদর জেনয্ অনয্ানয্ েথরািপউিটক হ�ে�প;
এই হয্া�বুেকর অনুসাের ছা� বা ছা�ীিটর জেনয্ �ু ল সং�া� শাি�মূলক বয্ব�া যা হেত পাের
সাসেপনশন, এ�পালশন এবং/অথবা েকােটর্র হ�ে�প৷
ছা�ছা�ীরা যােদর দাদািগিরেত জিড়ত থাকা �মািনত হেয়েছ তােদর জানােনা েয েকােনা
�িতিহংসা িনিষ� এবং েকােনা �িতিহংসার ঘটনা ঘটেল তার ফল হেব শাি�মূলক বয্ব�া৷
েযখােন �মািনত হেব েয অনয্ায় আচরণ ঘেটেছ, েসখােন েকমি�জ পাবিলক �ু ল েসই আচরণ
েরাধ করার জেনয্ স�র বয্ব�া েনেব এবং �েয়াজন মত সংেশাধনী বয্ব�া েনেব, যােত থাকেত
পাের আ�মনকারীকর �ু ল কম�েদর সােথ ভােলা আচরেণর উে�েশয্ কাজ করা, সুপািরশ করা
কাউে�িলং-এর বয্ব�ার জেনয্ বা অনয্ানয্ েথরািপউিটক পিরেষবার জেনয্, বা েযখােন উপযু�
মেন হেব শৃ�লামূলক বয্ব�ার জেনয্, যােত থাকেত পাের সাসেপনশন, এ�পালশন বা েকােটর্র
হ�ে�প৷ এবং, ে�ট আইন অনুসাের, যিদ �মািনত হয় েয দাদািগির বা �িতিহংসামূলক ঘটনা
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ঘেটেছ, েসে�ে� আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিটর সােথ
একসােথ, (i) �ানীয় আইন র�াকারী সং�ােক জানােব যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
িব�াস কেরন েয আ�মনকারীর িবরে� অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করা েযেত পাের; (ii)
উপযু� শৃ�লামূলক বয্ব�া েনেবন; (iii) আ�মনকারীর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক
জানােবন; (iv) আ�াে�র বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক জানােবন, এবং যতটা ে�ট ও
েফডােরল আইন অনুসাের বেল ততটা জানােবন এর পেরর স�াবয্ দাদািগির বা �িতিহংসা েরাধ
করার জেনয্ িক বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ৷ উপর�, যিদ �মািনত হয় েয েকােনা ছা� বা ছা�ী
েজেনবুেঝ দাদািগির বা �িতিহংসার ঘটনার িমথয্া অিভেযাগ কেরেছ, তাহেল েসই ছা� বা ছা�ীর
িবরে� এই হয্া�বুেকর িবধান অনুসাের শৃ�লামূলক বয্ব�া েনওয়া হেব৷

আ�া� এবং অনয্ানয্েদর সুর�া বিধর্ত করা
েয ছা� বা ছা�ী দাদািগিরর িশকার হেয়েছ তার সুর�ার েবাধ পুন�র্ ািপত করার জনয্ এবং
তার সুর�ার �েয়াজন মূলয্ায়ন করার জনয্, ছা� বা ছা�ীিট, তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক, এবং যথাযথ �ু ল কম�েদর (েযমন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড,
অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল, িডন অফ �ু েড�স, িনরাপত্তা িবেশষ�, এবং/অথবা �ু েলর িরেসাসর্
অিফসার) িনেয় একিট িমিটং করা হেব৷ এই িমিটেঙর উে�শয্ হেব ছা� বা ছা�ীিটর জেনয্
একটা সুর�া পিরক�নার গঠন ও তার �েয়াগপ�া আেলাচনা করা, এেত থাকেব েসই কম�
যােক েকােনা রকম দুি��ার ঘটনা ঘটেল ছা� বা ছা�ীিট জানােব৷ িদ েকমি�জ পাবিলক �ু ল,
�েয়াজন বুেঝ সুপািরশ করেত পাের কাউে�িলং-এর জেনয্, সাহাযয্কারী পিরেষবার জেনয্, বা
ছা� বা ছা�ী বা তােদর যেথািচত পিরবােরর সদসয্েদর েথরািপউিটক হ�ে�েপর জেনয্৷
অপরাধ �মািনত হবার যুি�স�ত সমেয়র পের এবং সংেশাধনী এবং/অথবা শৃ�লামূলক বয্ব�ার
পের, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি� আ�াে�র সােথ কথা বলেবন িনিষ�
আচরণ আবার সংঘিটত হেয়েছ িকনা তা জানার জেনয্ এবং েকােনা অিতির� সাহােযয্র
বয্ব�ার �েয়াজন আেছ িকনা জানার জেনয্৷ যিদ তা থােক তাহেল আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি� যেথাপযু� �ু ল কম�েদর সােথ কথা বেল তা স�র েদবার
বয্ব�া করেবন৷
যিদ েকােনা িনয়�েনর আেদশ েদওয়া হেয় থােক তাহেল, িমিটেঙর একিট উে�শয্ হেব এই
িনয়�েনর আেদেশর ফল�িত পযর্ােলাচনা করা এবং যিদ এই িনয়�েনর আেদেশর েকােনা ল�ন
হয় তাহেল তা িরেপাটর্ করার প�িত পযর্ােলাচনা করা৷ এই িনয়�েনর আেদশ যিদ েকােনা ছা�
বা ছা�ীর বা েকােনা কম�র িবরে� হয়, তাহেল েসই বয্ি�র সােথ একিট আলাদা িমিটং করেত
হেব এই িনয়�ণ আেদশ ল�েনর ফল, �তয্াশা ও পিরণিত পযর্ােলাচনা করার জেনয্৷
িমথয্া অিভেযাগ/�িতিহংসা
যিদ �মািনত হয় েয েকােনা ছা� বা ছা�ী দাদািগিরর বা �িতিহংসার িমথয্া অিভেযাগ কেরেছ,
তাহেল েসই ছা� বা ছা�ীিটর িবরে� শাি�মূলক বয্ব�া েনওয়া হেব এই হয্া�বুেকর িবিধ
অনুসাের৷
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�েতয্ক ছা�ছা�ীেক সমান সুর�া �দান করা হেব তার আইিন অব�ান িনিবর্েশেষ৷
�ু ল-িভিত্তক বয্ব�ার পযর্ােলাচনা
যিদ েকােনা বয্ি�র দাদািগির স�িকর্ ত অিভেযাগ থােক, কিথত দাদািগিরর আ�া� এবং/অথবা
দাদািগিরর কিথত আ�াে�র বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকরা যিদ ওই দাদািগিরর ঘটনায়
তােদর উে�েগর িনরসন তােদর সরল িব�ােস করা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর মাধয্েম
ওপের েদওয়া সাধারণ উপােয় না করেত পােরন, তাহেল একিট িলিখত অিভেযাগ
সুপািরনেটনেড� অথবা িচফ অপােরিটং অিফসােরর কােছ জমা করেত পােরন৷ এই িলিখত
অিভেযােগ উে�েগর কথা এবং ঘটনার একিট সংি�� িববরণ এবং িনিদর্ � কের িক িনরসন
চাওয়া হে� তা থাকেত হেব৷
িলিখত অিভেযাগ পাবার সাত(7) িদেনর মেধয্, সুপািরনেটনেড�েক বা তার মেনানীত কাউেক
উে�গগিল আেলাচনা করার জেনয্ িদন ও সময় িঠক কের িমিটেঙর জেনয্ েমেল েনািটস পাঠােত
হেব৷ িমিটেঙর পের সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� িনধর্ারণ করেবন দাদািগির বা
অনয্ েকােনা অনয্াযয্ আচরণ সংঘিটত হেয়েছ িকনা, েস িদন পযর্�, দাদািগির বা অনয্ানয্
অনয্াযয্ আচরণ ব� করার জেনয্ িক িক উপযু� উে�গ িনরসেনর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ এবং
েকােনা অিতির� সাহােযয্র বয্ব�ার �েয়াজন আেছ িকনা৷ িমিটেঙর পাচ(5) িদেনর মেধয্ এই
িবষয়গিল উে�শয্ কের এবং এই উি�িখত উে�গগিল িনরসন করার জেনয্ �ু ল িডি�� িক
অিতর� পদে�প েনেব তা জািনেয় িচিঠ েদওয়া হেব৷
যিদ েয বয্ি� দাদািগিরর অিভেযাগ জানাে�, দাদািগিরর কিথত আ�া�, এবং/অথবা কিথত
দাদািগিরর আ�াে�র বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত
বয্ি�র সে� িমিটেঙর হেয় যাবার পেরও তােদর সমসয্াগিলর এবং উে�গগিলর সমাধান না
করেত েপের থােক, তাহেল �ু ল কিমিটর কােছ একিট পযর্ােলাচনার অনুেরাধ জানােত পাের৷ �ু ল
কিমিট তােদর িস�া� অনুযায়ী সা�ীেদর শনািন িনেত পাের, অিতির� �মান �হণ করেত
পাের, এবং �ু ল পযর্ােয়র রায় এবং সুপািরশগিল পযর্ােলাচনা করেত পাের এবং সুপািরনেটনেড�
বা তার মেনানীত বয্ি�র িরিভউ িমিটেঙর রায় এবং সুপািরশগিলও পযর্ােলাচনা করেত পাের৷
এই পযর্ােলাচনার পাঁচ(5) িদেনর মেধয্, �ু ল কিমিট তােদর িলিখত িস�া� জানােব
সুপািরনেটনেডে�র রায় বা সুপািরশ েমেন িনেয়, বা না েমেন িনেয়, বা পিরবতর্ ন কের, এবং
আেরা জািনেয় যিদ �ু ল িডি�� েকােনা অিতির� পদে�প িনেত চায় েয উে�গগিল জানােনা
হেয়েছ তার িনরসেনর জেনয্৷
অনয্ানয্ যা অিভেযাগ জানাবার প�িত উপল� আেছ
এটা েখয়াল রাখেবন েয এই েসকশেন ওপেরর বিণর্ত প�িতগিলেত েয বয্াব�ার কথা েদওয়া
আেছ এবং েকমি�জ পাবিলক �ু লস আি� বুিলইং পিলিস এ� বুিলইং ি�েভনশন এ�
ই�ারেভনশন �য্ােন যা েদওয়া আেছ তার ফেল ছা�ছা�ীেদর েকমি�জ পাবিলক �ু েলর “ননিডি�িমেনশন পিলিস এ� �িহিবষণ এেগন� েস�ুয়াল হয্ারাসেম� পিলিস” েত েদওয়া অিভেযাগ
প�িত বয্বহার করা আটকায়না েকােনা রকম ৈবসময্ বা হয়রািনর অিভেযােগর সমাধান চাইেত
যার িভিত্ত হেলা আইন �ারা সুরি�ত চািরি�ক ৈবিশ� েযমন জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়,
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এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা, েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া,
েস�, েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত
অব�া৷ এটাও েখয়াল রাখেবন এই েসকশেনর প�িতগিল েকােনা ছা�ছা�ীেক এই হয্া�বুেকর
পিরে�দ 23.0-েত েদওয়া অিভেযাগ প�িত বয্বহার করেত আটকায়না তােদর েকােনা রকম
অিধকার যা বিণর্ত আেছ এই হয্া�বুেক তার খেবর্র অিভেযােগর সমাধান চাইেত৷
অনয্ানয্ আইেনর সােথ স�কর্
েফডােরল ও ে�ট আইনগিলর ও �ু ল িডি�ে�র পিলিসর সােথ স�িত েরেখ, কারর সােথ
েকােনা রকম ৈবষময্ করা হেবনা েকােনা শহের বা টাউেন েকােনা পাবিলক �ু েল ভিতর্ র সময়,
অথবা েসই পাবিলক �ু েল পড়ার সময় েকােনা সুিবধায়, েকােনা অিধকাের বা পড়ােশানার
িবষেয় তার জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা, েজেনিটক
তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট, েস�ুয়াল
ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত অব�ার ওপর িভিত্ত কের৷ এই পিরে�েদ বা
েকমি�জ পাবিলক �ু লস আি� বুিলইং পিলিস এ� বুিলইং ি�েভনশন এ� ই�ারেভনশন �য্ােনর
েকােনা উি�ই েকােনা �ু ল বা �ু ল িডি��েক �িতেরাধ কেরনা েকােনা ৈবষময্ বা হয়রািনর
িবরে� বয্ব�া িনেত েকােনা বয্ি�র �ানীয়, ে�ট ও েফডােরল আইন এবং �ু ল িডি�ে�র
নীিতর �ারা আইনগতভােব সুরি�ত েকােনা েগাি�র সদসয্ হবার জেনয্৷ এবং এই পিরে�েদ বা
েকমি�জ পাবিলক �ু লস আি� বুিলইং পিলিস এ� বুিলইং ি�েভনশন এ� ই�ারেভনশন �য্ােনর
েকােনা উি�ই এমনভােব পিরকি�ত বা অিভে�ত নয় যা েকােনা �ু ল বা �ু ল িডি��র �মতা
সীিমত করেব M.G.L.c. 71, েসকশন 37H এবং 37H ½, এবং অনয্ানয্ �েযাজয্ আইন, অথবা
�ানীয় �ু ল বা �ানীয় �ু ল িডি�ে�র পিলিস অনুসাের েকােনা িহং�, �িতকারক বা ঐকয্নাশক
আচরেণর �তু য্ত্তের েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া েনবার জেনয্, এই পিরে�েদ বা েকমি�জ পাবিলক
�ু লস আি� বুিলইং পিলিস এ� বুিলইং ি�েভনশন এ� ই�ারেভনশন �য্ােন েসই আচরণ অ�গর্ত
থাকুক বা না থাকুক৷

5.13

িটন েডিটংেয় িহং�তার িবরে� নীিত
িদ েকমি�জ পাবিলক �ু লস একিট িশ�ার বাতাবরণ েদবার জেনয্ দায়ব� েযখােন েডিটং
িহং�তা সহয্ করা হয়না৷ এই দশর্েনর সােথ স�িত েরেখ, েকমি�জ পাবিলক �ু ল
অ�ীকারব� েডিটং িহং�তা মু� একিট পিরেবশ গেড় তলার জনয্৷ েসই অনুযায়ী, েকমি�জ
পাবিলক �ু ল িটন েডিটং িহং�তা স�ে� সেচতনতা বাড়ােত চায় এবং আ�া�েদর এবং
েছেলেমেয়রা যারা এরকম িহং�তার সা�ী তােদর �েয়াজেন সাহাযয্ করেত চায়৷
েয েকােনা পিরি�িতেতই িটন েডিটং িহং�তা আইনিবর� এবং েকােনা �ু েলর পিরেবেশর
িভতর ঘটা িটন েডিটং িহং�তা বরদা� করা হেবনা৷ এবং, েকােনা বয্ি� েয িটন েডিটং
িহং�তা স�েকর্ অিভেযাগ কেরেছ বা েকােনা িটন েডিটং িহং�তার তদে� সহেযািগতা কেরেছ
তার ওপের �িতিহংসার ঘটনা বরদা� করা হেবনা৷ েকমি�জ পাবিলক �ু ল েকােনা িটন
েডিটং িহং�তা বা �িতিহংসার অিভেযাগ বা িরেপাটর্ েপেল তাড়াতািড় বয্ব�া েনেব এবং
েযখােন �েয়াজন সংেশাধনী পদে�প েনেব, যােত থাকেত পাের উপযু� পিরি�িতেত
শাি�মূলক বয্ব�া৷
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গাহর্ �য্ িহং�তা/িনেজ েদর ম েধয্ িহং�তা

:

গাহর্ �য্ িহং�তা হেলা বাধয্তামূলক আচরেণর

একিট পয্াটানর্ েযখােন একিট পাটর্নার অনয্েক বেশ রাখার েচ�া কের ভীিত�দশর্ন কের বা
অনয্ েকানরকম ভােব েকৗশেলর মাধেম, যােত থাকেত পাের িনে�া� েকােনা একিট বা
সবকিট: শারীিরক, েস�ুয়াল, বািচক, অথর্ৈনিতক, মানিসক খারাপ বয্বহার করা
এবং/অথবা যা হেত পাের �যুি�র মাধয্েম (েযমন সাইবার বুিলইং)
গাহর্ �য্ িহং�তা সারা েদেশর সম� কিমউিনিটর মেধয্ই েদখা যায়, তারা েয জািতগত
েগা�ী, সং�ৃ িত বা পিরেবেশরই েহাক না েকন৷ সম� বয়েসর, েরাজগােরর, িব�ােসর,
েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শেনর, িল� এবং িশ�াগত েযাগয্তার েলােকরাই গাহর্ �য্ িহং�তা অিভ�তা
কের৷

িটন েডিটং িহং�তা: েডিটং িহং�তা (বা স�েকর্ র অপবয্বহার) হেলা একিট অিতির� বেশ
আনার আচরেণর পয্াটানর্ যা েকউ তার েমেয় ব�ু বা েছেল ব�ু র ওপর �েয়াগ কের৷
েডিটং িহং�তার অেনক রপ হয়, যােত থাকেত পাের মানিসক/আেবেগর অপবয্বহার,
শারীিরক অপবয্বহার এবং েস�ুয়াল অপবয্বহার এবং/অথবা যা হেত পাের �যুি� বয্বহার
কের (যমন সাইবার বুিলইং)৷ কােরার েকানরকম শারীিরক অপবয্বহার ছাড়াই েডিটং
িহং�তার অিভ�তা হেত পাের৷ এটা হেত পাের েকােনা কয্াজুয়াল েডিটং পিরেবেশ বা
িসিরয়াস, দীঘর্েময়াদী স�েকর্ ৷

িশশ সা�ী/গাহর্ �য্ িহং�তার অিভ �তা

:

গাহর্ �য্ িহং�তার অিভ�তা েযেকােনা িশশর

জীবেনর সম� িদেক, তার েবেড় ওঠার এবং তার িবকােশর ওপর ছাপ েফলেত পাের৷
অিভ�তার মেধয্ থাকেত পাের েকােনা খারাপ বয্বহার েদখা বা েশানা, েকােনা খারাপ
বয্বহােরর ফল আিব�ার করা (তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর আঘােতর িচ�,
ভা�া আসবাবপ�, ইতয্ািদ) এবং/অথবা েকােনা খারাপ বয্বহারকারী আচরেণর িবরে� তার
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর র�া করেত িগেয় আঘাত�া� হওয়া৷

পািরবািরক িহং�তা: পািরবািরক িহং�তার সং�া আেরা বয্াপক, এর অ�গর্ত হয় িশশেদর
�িত অপবয্বহার, বৃ� বৃ�ােদর �িত অপবয্বহার, এবং পিরবােরর সদসয্েদর মেধয্ িহং�
বয্বহার৷

আ�া�/�িত��/আঘাত�া�: এই কথাগিল পাে� পাে� বয্বহার করা যায় েসই বয্ি�
স�ে� েয আঘাত েপেয়েছ, খারাপ বয্বহার েপেয়েছ বা যােক ভয় েদিখেয় শাসােনা হেয়েছ,
তার েকােনা শারীিরক �িত হেয় থাকুক বা না থাকুক৷

আ�ম নকারী/কুকমর্ ক ারী/আঘাতকারী: এই কথাগিল পাে� পাে� বয্বহার করা যায় েসই
বয্ি� স�ে� েয আঘাত কেরেছ, খারাপ বয্বহার কেরেছ বা েকােনা হািন কেরেছ, তােত
েকােনা শারীিরক �িত হেয় থাকুক বা না থাকুক৷
এ ছাড়াও, এই ধরেনর আচরেণ থাকেত পাের হয়রািন করা, েকােনা ধরেনর ৈবষময্ করা,
যা েফডােরল ও ে�ট আইন �ারা িনিষ�, এবং/অথবা এই ধরেনর আচরণ দাদািগিরর
পযর্ােয়ও পড়েত পাের, যােত থাকেত পাের সাইবার দাদািগির, যা আইনত দ�নীয়৷এই
ধরেনর আচরণ েকমি�জ পাবিলক �ু েলর নন-িডি�িমেনশন পিলিস এ� ে�ািহিবষণ এেগন�
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েস�ুয়াল হয্ারাসেম�, েকমি�জ পাবিলক �ু লস আি� ভােয়ােল� পিলিস, এবং েকমি�জ
পাবিলক �ু লস আি� বুিলইং পিলিস �ারাও িনিষ�৷
অপবয্বহার আচরেণর অ�গর্ত: ছা� বা ছা�ীর পাটর্নার যিদ অনয্ কােরা সােথ কথা বেল
তাহেল সিতয্কােরর ঈষর্াি�ত হওয়া, অেনয্ িক করেব তা আেদশ করার েচ�া করা, েকােনা
মতা�রেক েবিশ বড় কের েদখা, স�কর্ ভা�ার জেনয্ সবসমেয় ভয় েদখােনা, েমৗিখক
ভােব রাগারািগ করা, িনেজেদর অসুিবধার জেনয্ অনয্েক দায়ী করা, মানিসক ভােব বা
শারীিরক ভােব তার পাটর্নারেক আহত করা, অথবা সাইবার বুিলইং করা৷
আঘাত�া� হবার িচে�র অ�গর্ত: েকােনা সিঠক কারণ ছাড়াই �মাগত �য্ান কয্ানেসল
করা, সবসমেয় পাটর্নারেক রািগেয় েদবার ভেয় থাকা, িনেজর কােছ �েয়াজনীয় িজিনসগিল
তয্াগ করা, শারীিরক অপবয্বহােরর ছাপ পড়া, েযমন কালিসেট বা কাটার দাগ, েযৗন
আচরেণর জেনয্ বাধয্ হওয়া অথবা িনেজেক েযৗন সাম�ীর মত লাগা, এমন পাটর্নার থাকা
েয চায় েয েস সবসমেয় তার জেনয্ উপল� থাকুক, এবং িনেজর পিরবার ও ব�ু বা�বেদর
েথেক �মশ আলাদা হেয় যাওয়া, অথবা সাইবার বুিলইং-এর িশকার হওয়া৷
িটন েডিটং িহং�তা িরেপাটর্ করার প�িত:
েকােনা ছা� বা ছা�ী েয িব�াস কের েয েস িটন েডিটং িহং�তার িশকার হেয়েছ, িব�াস
কের েয তার িটন েডিটং িহং�তার িশকার হবার ভয় আেছ, বা েকােনা বয্ি�র জেনয্ তার
কােছ িনয়�েনর আেদশ আেছ, এই ধরেনর ঘটনা েস এেদর কােরার কােছই িরেপাটর্ করেত
পাের: (1) আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, (2) অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল, (3) িডন, (4)
িশ�ক, এবং (5) �ু ল নাসর্৷
েয বয্ি�র কােছ িরেপাটর্ করা হেব েস তৎ�নাৎ তা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক
জানােব৷
এ ছাড়াও, েকােনা কমর্চারী েয �ু ল চ�েরর মেধয্ বা েকােনা �ু ল স�িকর্ ত অনু�ােন
েকােনা িটন েডিটং িহং�তার ঘটনা েদখেত পােব, তােক তখিন তা আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহডেক জানােত হেব৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড তখিন করেত হেব: (1) আ�াে�র বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক জানােত হেব, এবং (2) েসফিট এবং িসিকউিরিটর অিফেস
জানােত হেব৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক অবশয্ এই ছা�/ছা�ীেক এবং/অথবা ছা�/ছা�ীর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক েকমি�জ পাবিলক �ু লস নন-িডি�িমনশন পিলিস এ�
�িহিবশণ এেগন� েস�ুয়াল হয্ারাসেমে�র কথা এবং েকমি�জ পাবিলক �ু লস আি� বুিলইং
পিলিস-র কথা জানােত হেব যা ইনফরমাল সমাধােনর প�িত ও অনু�ািনক অিভেযাগ
জানাবার প�িত জানায়, এবং তারা চাইেল এগিলর কিপ িদেত হেব৷
যখন েকােনা িটন েডিটং িহং�তার িরেপাটর্ হােত আসেব, যিদ েসই ঘটনা �ু ল স�িত্তর
িভতের বা �ু ল স�িত্তর বাইের ঘেট থােক, �ু েল আসার সময় বা �ু ল েথেক যাবার সময়
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হেয় থােক, অথবা েকােনা �ু ল স�িকর্ ত অনু�ােন হেয় থােক, অথবা েকােনা িনয়�েনর
আেদশ লি�ত হেয় থােক �ু ল স�িত্তর িভতের, �ু েল আসা বা �ু ল েথেক যাবার সময়,
অথবা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােনর কথা জানা যায়, তাহেল েকমি�জ পাবিলক �ু ল
স�র পদে�প েনেব তথাকিথত ঘটনািট উপযু� কমর্কতর্ ােদর জানাবার জেনয্৷ এইধরেনর
ঘটনা জানােনার �ি�য়া এমনভােব হেত হেব যােত পিরি�িত অনুযায়ী যতদুর কাযর্ত স�ব
েগাপনীয়তা বজায় েরেখ করেত হেব৷
েযখােন িটন েডিটং িহং�তার ঘটনা জিড়ত েসখােন েকােনা তৃ তীয় পে�র েদওয়া খবরও
গর� সহকাের েনওয়া �েয়াজনীয়৷ সুপািরশ করা হয় েয েকােনা একজন যথাযথ ভােব
�িশি�ত �ু েলর কম� সদসয্ ছা�/ছা�ীিটর কােছ যােব এবং েয কথা জানা েগেছ তার
স�াবয্ িবপেদর কথা আেলাচনা করেব৷ যিদ অপবয্বহােরর কথা �ীকার করা হয় তাহেল
একিট “সুর�া পিরক�না”-র কথা ভাবেত হেব, এবং েরফােরলগিলর কথা জানােত হেব ও
কাউে�িলং, সাহাযয্কারী �প, এবং সাহাযয্কারী পুিলস/েকােটর্র কথা জানােত হেব৷
এ ছাড়াও, �ু ল কম�েদর মেন রাখেত হেব সে�হভাজন অপবয্বহােরর ও অনাদেরর সম�
িনয়মমািফক িরেপািটর্ংেয়র (51এ িরেপািটর্ং) দািয়ে�র কথা৷ েকমি�জ পাবিলক �ু লস চাই�
এিবউস এ� েনগেল� িরেপািটর্ং গাইডলাই� অনুসাের 51A দােয়র করেত হেব, এবং আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক এই সে�হভাজন অপবয্বহােরর ও অনাদেরর কথা জানােত হেব৷
এছাড়াও, �ু ল কম�েদর মেন রাখেত হেব েয সম� অপরােধর ঘটনা পুিলসেক জানােত হেব৷
কম�রা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক জানােবন, িতিন জানােবন িডের�র অফ েসফিট
এ� িসিকউিরিটেক, যারা পুিলসেক জানােনার বয্াপারিট েদখেবন৷ এই ধরেনর েকােনা
ঘটনার িরেপািটর্ং এমনভােব করেত হেব যােত পিরি�িত অনুযায়ী যতদুর কাযর্ত স�ব
েগাপনীয়তা র�া করা যায়৷

�ু লেক যখন েকােনা িনয়�ণ আেদেশর কিপ েদওয়া হেব তখনকার �ি�য়াগিল েকমন হেব
েকােনা ছা� বা ছা�ী কারর িবরে� িনয়�ণ আেদশ েপেল এবং েসই আেদেশর কিপ �ু লেক
িদেল, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িমিটং ডাকেবন েসই কম�র সােথ বা েসই ছা�/ছা�ী
এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর সােথ েসই িনয়�ণ আেদশ এবং তার ফল�িত
পযর্ােলাচনা করার জেনয্৷
আ�া� বয্ি�র �েয়াজন ও উে�গ েমটােনার জেনয্ একিট “সুর�া পিরক�না” গঠন করেত
হেব, যােত েসই কম�ও থাকেব যােক ছা� বা ছা�ীিট েকােনা উে�েগর কারণ ঘটেল অথবা
ছা�/ছা�ীিট বা কমর্চািরিট যখন �ু ল চ�েরর িভতের থাকেব বা �ু েলর েকােনা অনু�ােন
থাকেব তখন যিদ েকােনা িনয়�ণ আেদেশর ল�ন ঘেট তার কথা জানােত পাের৷ যিদ েসই
িনয়�ণ আেদশ �ু ল কিমউিনিটর অনয্ েকােনা সদেসয্র ওপর হয়, একিট আলাদা িমিটং েসই
বয্ি�র সােথ করেত হেব েসই িনয়�ণ আেদশ এবং েসই িনয়�ণ আেদশ লি�ত হেল তার
িনিহতাথর্, �তয্াশা, ও পিরনাম পযর্ােলাচনা করার জেনয্৷ “সুর�া পিরক�না” এমন ভােব
গঠন করেত হেব যােত েসই পিরি�িতেত যতদুর কাযর্ত স�ব েগাপনীয়তা র�া করা
যায়৷
শৃ�লামূলক বয্ব�া
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যিদ �মািনত হয় েয অনয্ায় আচরণ ঘেটেছ, েকমি�জ পাবিলক �ু ল েসই পিরি�িতেত যা
উপযু� মেন করেব েসই রকম বয্ব�া েনেব৷ েসই বয্ব�া হেত পাের কাউে�িলং
এবং/অথবা েকােনা শাি� যােত থাকেত পাের এবং যা হেত পাের সাসেপনশন অথবা �ু ল
েথেক এ�পালশন পযর্�৷
অনয্ানয্ �িতকার
িটন েডিটং িহং�তার ঘটনা যা হেয় থাকেত পাের �ু েলর চ�েরর মেধয্, �ু েল যাতায়ােতর
সময়, �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন তা ওপের েদওয়া প�িত অনুসাের িরেপাটর্ করা
ছাড়াও, েকােনা ছা�ছা�ী যিদ িব�াস কের েয েস িটন েডিটং িহং�তার িশকার হেয়েছ
�ু েলর চ�েরর মেধয্, �ু েল যাতায়ােতর সময়, �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন তাহেল েস
হয়রািন এবং/অথবা দাদািগিরর অিভেযাগ জানােত পাের েযরকম প�িত েদওয়া আেছ
েকমি�জ পাবিলক �ু লস নন-িডি�িমেনশন পিলিস এ� �িহিবষণ এেগন� েস�ুয়াল
হয্ারাসেম� এবং/অথবা েকমি�জ পাবিলক �ু লস আি� বুিলইং পিলিস-েত েসই অনুসাের৷ এ
ছাড়াও, েকােনা ছা�ছা�ী যিদ িব�াস কের েয েস িটন েডিটং িহং�তার িশকার হেয়েছ যা
ঘেটেছ �ু ল চত্তেরর বাইের এবং/অথবা �ু ল সমেয়র বাইের তারা েসই ঘটনা পুিলসেক
িরেপাটর্ করেত পাের৷
ছা�ছা�ীরা যারা মেন করেব েয তারা িবপ�নক অব�ায় রেয়েছ তারা িনয়�ণ আেদশ
চাইেত পাের েকােনা বয্ি�েক িনরাপত্তা েদবার জেনয্ শারীিরক য�ণা বা আঘাত েথেক বা
শারীিরক য�ণা বা আঘােতর ভয় েথেক বাচােনার জেনয্ �ানীয় েকাটর্হাউেস িনয়�ণ
আেদেশর জেনয্ আেবদন জািনেয়৷

6.0 মত �কােশর �াধীনতা
6.1

ছা�ছা�ীেদর িকছু িবেশষ কনি�িটউশনাল অিধকার আেছ যা েকাটর্ েকােনা �ু ল পিরেবেশর
জেনয্ েবঁেধ িদেয়েছ৷ ছা�ছা�ীেদর অিধকার আেছ িনেজেদর মত �কাশ করার েমৗিখক ভােব,
িলিখত ভােব, েকােনা িকছু পের বা িস�ল �দশর্ন কের েযমন েবাতাম, বয্াজ, �তীক িচ�,
আমর্বয্া� বা অনয্ েয েকােনা অিভবয্ি�র মাধয্েম বা আকাের৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড এই অিভবয্ি� িনয়�ণ করেত পােরন যিদ যেথ� বা�বতথয্মূলক িভিত্ত থােক
িব�াস করার েয ওই িনিদর্ � �কােরর অিভবয্ি� �ু েলর কাজকেমর্র অিনবাযর্ ও �চু র
পিরমােন �িত করেব বা করেছ (উদাহরণ �রপ: েসটা অ�ীল, িন�াপূণর্ বা মানহািনকর,
বণর্ৈবষময্ সমথর্ন কের, েযৗন আেবদনপূণর্, ই�াপূণর্ ভােব অনয্েদর উেত্তিজত কের �ু েলর
ৈবধ িনয়ম ভা�েত, ইতয্ািদ)৷

6.2

ছা�ছা�ীেদর অিধকার আেছ েকােনা �কােরর রচনা �ু ল চ�ের বা �ু লবািড়েত িনেজর কােছ
রাখার বা অনয্েদর িবিল করার, যার মেধয্ থাকেত পাের: খবেরর কাগজ, ময্াগািজন,
িলফেলট, ও পয্ামে�ট, ইতয্ািদ; যিদও আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি�
েকােনা িবেশষ পাবিলেকশেনর েকােনা িবেশষ ইসুয্ �ু ল িবি�ংেয় িবিল করা িনিষ� করেত
পােরন যিদ িব�াস করার যেথ� তথয্গত কারণ থােক েয তা সােথ রাখা বা িবিল করা
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�ু েলর কাজকেমর্র পে� যেথ� �িত করেছ বা করেত পাের (উদাহরণ �রপ: তা বণর্িবে�ষ
সমথর্ন কের, েবআইিন কাজ সমথর্ন কের, পদােথর্র অপবয্বহােরর িব�াপন কের, ইতয্ািদ)৷

6.3

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা েকােনা িশ�ক, �ু েলর আিধকািরক বা �ু েলর কম�
চাইেবন েয েকােনা রচনা, যার িভতর �ু েলর েসৗজেনয্ করা পাবিলেকশনও থাকেত পাের,
িবিল করার আেগ অনুেমাদন বা স�িতর জেনয্ জমা েদওয়া েহাক৷ আশা করা হেব েয
ছা�ছা�ীেদর সব পাবিলেকশন সৎ সংবািদকতার িনয়ম েমেন চলেব৷ তার মােন িন�াজনক
উি�; অ�মািনত অিভেযাগ বা েদাষােরাপ; অ�ীলতা; েকােনা বয্ি�র অবমাননা; িমথয্াচার;
কুসং�ার, হয়রািন, জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা,
েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট,
েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত অব�ার ওপর িভিত্ত কের ৈবষময্ �চার
করা েলখা; ঘৃনা; িহংসা; আইন ভ� করা বা �ু েলর িনয়ম ভ� করা; অথবা এমন িবষয়
যা িশ�া �ি�য়ায় বাধাদান কের তা অনুেমাদন করা হেবনা৷
মত �কােশর �াধীনতার অিধকার বয্বহার কের েকােনা ছা�ছা�ীর েকােনা রকেমর মেতর
�কাশ �ু েলর নীিত সমিথর্ত ব�বয্ বেল ধরা হেবনা৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড চাইেবন
েয েকােনা রচনা িবিল শর করার আেগ েযন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত
বয্ি�র কােছ জমা না িদেয় িবিল করা নাহয়৷

6.4

েকােনা রচনা কখন, েকাথায়, িকভােব ছা�ছা�ীরা িবিল করেব তা আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড অযুি�স�ত ভােব িনয়�ণ করেবন যিদও েসই িনয়�ণ হেত হেব:

a.

সব রকেমর রচনার ে�ে� সমান ভােব �েযাজয্;

b.

�ু ল িবি�ংেয়র িভতের বা বাইের েকােনা সমেয় বা জায়গায় এমনভােব িবিলবয্ব�া
মানা করা হেবনা যােত মেন হয় েয এই হ�ে�েপর েকােনা তথয্গত িভিত্ত েনই;

c.

েকাথায় এবং কখন িবিল করা মানা েস িবষেয় পির�ার হেব, এবং

d.

িনয়ম েমেন িবিল করা েকােনা রচনা েকােনা বয্ি�র �হণ করা বা বজর্ন করার
অিধকােরর ওপর েকােনা হ�ে�প করেবনা৷

6.5

েকােনা ছা�ছা�ীেক �য্াগেক সয্ালুয্ট করেত বা ে�জ অফ অয্ািলিজেয়নস-এ েযাগ িদেত বাধয্
করা হেবনা৷ েয ছা� বা ছা�ী অংশ িনেত চাইেবনা তােক ��াসহকাের িনরব থাকেত হেব৷

6.6

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি�র আগাম অনুমিত ছাড়া েকােনা রকম
�য্াকাডর্, �ায়ার, বা েপাি�ং-এর অনুেমাদন েদওয়া হেবনা৷

6.7

েকােনা বয্ি�র �ারা এই হয্া�বুেক েদওয়া েকােনা অিধকােরর ল�ন এই হয্া�বুেকর
পিরে�দ 23.0-েত েদওয়া �িবধান অনুযায়ী আেবদেনর িভিত্ত হেব৷
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7.0 জেড়া হবার �াধীনতা
7.1

ছা�ছা�ীরা তােদর জেড়া হবার �াধীনতার কনি�িটউশনাল অিধকার স�ূণর্ ভােব উপেভাগ
করেব৷ ছা�ছা�ীরা তােদর ব�বয্ ও মতামত বয্� করার জেনয্ �ু ল চ�েরর িভতের
মু�ভােব ও শাি�পূণর্ভােব িমিলত হবার অিধকারী হেব৷ ছা�ছা�ীেদর পিরকি�ত েকােনা
জমােয়ত আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা অয্ািস�য্া� ি�ি�পােলর আগাম অনুেমািদত �ােন
ও সমেয় হেব, এই অনুেমাদন অেযৗি�কভােব আটেক রাখা হেবনা৷

7.2

ছা�ছা�ীরা �ু েলর সুিবধাগিলর িভতের বাইেরর ব�ােদর িনমি�ত করেত পাের ও শনেত
পাের৷ �ু ল আিধকািরকরা যুি�স�তভােব ব�ৃতার সময় এবং জায়গা িনয়�ণ করেত পাের
এবং আগাম েনািটস চাইেত পাের েকােনা সংঘাত এড়ােনার জনয্ এবং �ু ল কিমউিনিটর
সিঠক সুর�া িনি�ত করার জনয্৷ ছা�ছা�ীেদর বাইেরর ব�ােদর নাম আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড বা অয্ািস�য্া� ি�ি�পােলর কােছ জমা িদেত হেব আগাম অনুেমাদেনর
জেনয্৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল েকােনা বাইেরর ব�ােক
অনুেমাদন েদেবন যিদনা যেথ� তথয্পূণর্ িভিত্ত থােক িব�াস করার েয েসই ব�া �ু েলর
কাজকেমর্ গরতর বাধা সৃি� করেবন৷

7.3

এই হয্া�বুেক েদওয়া েকােনা অিধকােরর েকােনা বয্ি� �ারা ল�ন এই হয্া�বুেকর পিরে�দ
23.0-এর িবিধ অনুসাের আেবদেনর িভিত্ত হেব৷

8.0 �ু েলর সুেযাগ সুিবধার বয্বহার
8.1

�ু েলর আিধকািরকরা �ু েলর সুেযাগ সুিবধাগিল যুি�স�তভােব এবং েকােনা রকম ৈবষময্ না
কের সব ছা�ছা�ীেদর জেনয্ উপল� রাখেব তােদর িমিটং, জমােয়ত, পাবিলেকশেনর ��িত
ও �চারকেমর্র জেনয্ যােত ছা�ছা�ীরা এই হয্া�বুেক েদওয়া তােদর অিধকার �েয়াগ করেত
পাের৷ �ু েলর আিধকািরকরা চাইেত পােরন েয ছা�ছা�ীরা যারা এই সুিবধা বয্বহার করেব
তারা �ু লেক যা িজিনস বয্বহার করেব এবং এই সুিবধা বয্বহাের যা অনয্ানয্ খরচ ও
�িত হেব, যার জেনয্ �ু ল েকােনা রকম অথর্ �দান করেবনা, তার জেনয্ যুি�স�ত অথর্
পিরেশাধ করেব৷
এই হয্া�বুেক েদওয়া েকােনা অিধকােরর েকােনা বয্ি� �ারা ল�ন এই হয্া�বুেকর পিরে�দ
23.0-এর িবিধ অনুসাের আেবদেনর িভিত্ত হেব৷

9.0 পিরধান নীিত
9.1

ছা�ছা�ীেদর অনুমিত আেছ এই পিরধান
পরার যা তােদর েজ�ার আইেডি�িটর অনুযায়ী
িনেজেদর পছ� মত পিরধান ও চু ল আঁচড়ােনার
যত�ণ ছা�ছা�ীরা তােদর জামাকাপড় পরার ও
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নীিত অনুসাের জামা কাপড় এমন ভােব
স�ত৷ ছা�ছা�ীেদর অিধকার আেছ তােদর
ধরেন তােদর িনেজেদর �কাশ করার
সাজেগাজ করার দািয়� পালন করেছ

যুি�স�ত ও �হণেযাগয্ �া�য্, সুর�া ও পির�ৃ িতর মান র�া কের, যা পড়ােশানার
�ি�য়ায় েকােনা বাধা সৃি� করেবনা এবং আপিত্তকর হেবনা এবং/অথবা তার িনেজর বা
অনয্েদর �া�য্, সুর�া ও কলয্ােনর অ�রায় হেবনা৷ পা সবসমেয়ই ঢাকা (জুেতা পের)
থাকেত হেব৷

9.2

ছা�ছা�ীেদর এমন জামাকাপড়, গয়না, এবং/অথবা আনুসি�ক পরেবনা যােত ে�াগান, ম�বয্
বা ছিব আেছ যা কুরিচপূণর্, অ�ীল বা অভ�; যার ল�য্ হে� বা উে�শয্ হে� �িত,
হয়রািন, ভীিত�দশর্ন, শাসােনা বা েকােনা ভােব েকােনা িবেশষ েগাি�েক বা বয্ি�েক েছাট
করা তার জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা,
েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট,
েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত অব�ার ওপর িভিত্ত কের; এবং/অথবা
মাদক পানীয়, তামাকজাত �বয্, অথবা েবআইিন �াগস-এর িব�াপন কের৷

9.3

ছা�ছা�ীরা কখনই �ু েল জামা ছাড়া, পয্া� ছাড়া বা জুতা ছাড়া আসেবনা৷ েয ছা�ছা�ীরা
এই নীিতর সােথ স�িত েরেখ সাজেগাজ করেব তারা কখনই অনয্ ছা�ছা�ীেদর বা কম�েদর
তােদর জামাকাপড় স�েকর্ �িতি�য়ার ল�য্ হেবনা তােদর জামাকাপড় িকভােব তােদর
েদেহর ধরেনর সােথ, জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স,
িবকলা�তা, েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার
আইেডি�িট, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত অব�ার সােথ স�িত রােখ
তা িনিবর্েশেষ৷

9.4

েয ছা�ছা�ীরা �ু েলর পে� উপযু� েপাশাক পের আসেবনা তােদর বাবা-মা/ অিভভাবক/
ত�াবধায়্কেক খবর েদওয়া হেব, এবং ছা� বা ছা�ীিটেক তার পরার জেনয্ �ু ল েথেক
উপযু� েপাশাক েদওয়া হেব (উদাহরণ �রপ, �ু ল ে�ার েথেক েসােয়ট শাটর্, অথবা িট
শাটর্) �ু েলর সমেয় পের থাকার জেনয্, তােক জামা উে� পরেত বলা হেব, বািড় পািঠেয়
েদওয়া হেব জামা পাে� আসার জেনয্, অথবা তার �াসেমট/ব�ু র কাছ েথেক �ু েলর
সমেয়র জেনয্ জামা ধার কের পের থাকেত বলা হেব৷

9.5

আশা করা হয় েয ছা�ছা�ীরা �ু েলর সব িনয়মগিল মানেব যা েকােনা সুর�া েপাশাক,
েসফিট চশমা, অথবা অনয্ানয্ সুর�া বা িনরাপত্তা উপকরণ বয্বহার করেব েকােনা িবেশষ
অনু�ােন অংশ েনবার জনয্, তােত �েযাজয্ হেব৷

9.6

ছা�ছা�ীেদর সে� তােদর েপাশাক িনেয় আেলাচনা এমন ভােব হওয়া উিচত েযখােন দুই
পে�রই বলার সমান সুিবধা আেছ৷ এই ধরেনর আেলাচনা �ােসর মেধয্ বা অনয্
ছা�ছা�ীেদর সামেন হওয়া উিচত নয়৷

9.7

সুপািরনেটনেড� আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেদর িনেদর্ শ েদেবন তােদর �ু েলর কম�েদর এই
নীিতর বয্াপাের �িশি�ত করেত যােত এর �েয়াগ সবার সােথ এবং সব সময় সমান ভােব
হয়৷ এই নীিত ল�েনর জেনয্ যিদ েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া �হণ করেত হয় তাহেল তা
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনেজ েনেবন এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ বয্ব�া অনুযায়ী৷

9.8

এই হয্া�বুেক েদওয়া েকােনা অিধকােরর েকােনা বয্ি� �ারা ল�ন এই হয্া�বুেকর পিরে�দ
23.0-এর িবিধ অনুসাের আেবদেনর িভিত্ত হেব৷
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10.0 ধমর্ পালেনর �াধীনতা
10.1
10.2

ছা�ছা�ীেদর অিধকার থাকেব েকােনা ধরেনর ধম�য় অনু�ােন ভাগ িনেত বা উপি�ত
থাকেত অ�ীকার করার৷
এই িনয়মগিলর েকানটারই অথর্ এমনভােব করা হেবনা যােত �ু েলর �াভািবক কাযর্�েমর
অ�গর্ত েকােনা আেলাচনা যা েকােনা ধম�য় িবষয় স�িকর্ ত অথবা েকােনা ধম�য় স�ীেতর
অনু�ান িনিষ� বা িনরৎসািহত করা হেব, অবশয্ েকােনা ছা� বা ছা�ী যিদ আপিত্ত
জানায় তার অিধকার থাকেব অংশ�হন না করার৷

11.0 ছা�ছা�ীেদর িববাহ ও গভর্াব�া
11.1

ছা�ছা�ীরা যারা গভর্ বতী, বাবা মা, বা িববািহত তােদর �ু ল চািলেয় েযেত উৎসিহত করা
হেব৷ এই ধরেনর ছা�ছা�ীেদর অনুমিত আেছ তােদর �াভািবক পড়ােশানার �ােস থাকার
এবং অনয্ানয্ ছা�ছা�ীেদর সােথ পাঠ�েমর বাইেরর ি�য়াকেমর্ ভাগ েনবার৷ এছাড়াও,
গভর্ বতী ছা�ীেদর, বা�ার জ� েদবার পের, অনুমত আেছ আবার তােদর পুরেনা �ােসই
িফের আসার ও এবং বা�া জ� েদবার আেগর অব�ার মত পাঠ�েমর বাইেরর ি�য়াকেমর্
ভাগ েনবার৷ েকােনা ছা�ছা�ীরা যারা গভর্ বতী, বাবা মা, বা িববািহত তােদর মানা করা
হেবনা �াস রেমর পড়ােশানায় ভাগ িনেত বা পাঠ�েমর বাইেরর ি�য়াকেমর্ ভাগ িনেত,
তােদর এই িবেয়, গভর্ াব�া বা বাবা-মা হওয়ার দরন তােদর সাসেপ� করা, এ�েপল করা,
বাদ েদওয়া বা েকানরকম ভােব শাি� েদওয়া হেবনা৷

11.2

এই হয্া�বুেক েদওয়া েকােনা অিধকােরর েকােনা বয্ি� �ারা ল�ন এই হয্া�বুেকর পিরে�দ
23.0-এর িবিধ অনুসাের আেবদেনর িভিত্ত হেব৷

12.0 ছা�ছা�ীেদর �শাসন
12.1

ছা�ছা�ীেদর অিধকার আেছ একিট �াধীন গণতাি�ক �শাসন বয্ব�ার৷ সব ছা�ছা�ীরা
যােদর সুনাম আেছ তােদর অিধকার আেছ েভাট েদবার ও েকােনা পদ চাওয়ার বা পেদ
থাকার৷ এই ছা�ছা�ীেদর সরকার �িত বছর িনবর্ািচত হেব৷

12.2

এই ছা�ছা�ী সরকােরর সব মেনানয়ন ও িনবর্াচন প�িত ৈতরী করেব ও �েয়াগ করেব
ছা�ছা�ীরা িনেজরাই, �ু েলর আিধকািরকরা, িশ�করা বা কম�রা তােত হ�ে�প করেত
পারেবননা িক� সুপারভাইজ করেত পারেবন৷

12.3

ছা�ছা�ীেদর সরকােরর সব �াথ�েদর �চােরর অিধকার থাকেব এবং তারা �ু েলর সুিবধাগিল
সমানভােব বয্বহার করেত পারেব৷
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12.4

ছা�ছা�ীেদর সরকােরর গঠন, প�িত ও �মতা ছা�ছা�ীেদর �ারা গিঠত ও গৃহীত একিট
িলিখত সংিবধান অনুযায়ী হেব, অবশয্, েয ে�ে�ই েহাক এই সংিবধােন এই ছা�ছা�ীেদর
সরকােরর দািয়� হেত হেব েকােনা সংখয্ালঘু েগাি�র কথা িবেশষ মেনােযাগ িদেয় েশানা ও
গয্ারাি� করা েয এই েগা�ীগিল েথেক েকােনা ধরেনর �িতিনিধ� এই ছা�ছা�ীেদর সরকাের
থাকেব৷

13.0 শৃ�লার�ার নীিত ও প�িত
13.1

সাধারণ নীিত
�ু ল কিমিট ও সব �ু ল কম�র নীিত হেব ছা�ছা�ীেদর আচরণগত সমসয্া েমটােত সাহাযয্
করা েকােনা রকম চরম শাি�মূলক বয্ব�ার �েয়াগ ছাড়াই৷ সাসেপনশেনর �েয়াগ সুপািরশ
করা হয় একমা� েশষ উপায় িহসােব৷ েসই উে�েশয্, �ু ল কম�েদর উৎসাহ েদওয়া হয়
সাসেপনশন বয্বহার করার আেগ েকােনা ছাে�র পড়ােশানার উ�িত করােনা ও আচরণ
ভােলা করােনার জনয্ অনয্ যা যা রকেমর যথাযথ শৃ�লামূলক বয্ব�া আেছ তার স�ূণর্
বয্বহার করেত৷ সাসেপনশন বয্বহার করার আেগ িক ধরেনর হ�ে�প কম�রা করেত পাের
তার উদাহরেণ অ�গর্ত, িক� এেতই সীমাব� নয়, এগিল: �মা �াথর্নার মাধয্েম েমটােনা,
কিমউিনিটেত জানােনা/পিরেষবা েদওয়া, ঝগড়া েমটােনা, সংেশাধনী কােজর মাধয্েম,
কাউে�িলং, �ু েলর কাজকমর্ েথেক বাদ েদওয়া, লাে�র সময় িডেটনশন করা, অিফেসর
কােজর মাধয্েম, অিফেস সংেশাধেনর জেনয্ জানােনা, �ােসর বাইের টাইম আউট, বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর সােথ েযাগােযাগ, সুিবধা �াস, ছা�ছা�ীর সােথ ক�া�,
গাইেড� কাউে�লরেক জানােনা, �ু েড� সােপাটর্ টীম(এসএসিট)-েক জানােনা হ�ে�েপর
জেনয্, ছা�ছা�ীর সােথ আচরণ চু ি�, আচরণ সাহাযয্ পিরক�না, বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক এবং ছা� বা ছা�ীিটর সােথ িশ�েকর আেলাচনা, ছা� বা
ছা�ীিটর সােথ িশ�েকর আেলাচনা এবং/অথবা সতকর্ কের েদওয়া৷ িক� এখােন মেন রাখা
দরকার, এই হ�ে�েপর তািলকা স�ূণর্ নয় এবং সব রকেমর হ�ে�প সব পিরি�িতেত
চেলনা, বরং, হ�ে�েপর ধরন হেত হেব অনয্ােয়র গরে�র ওপর িনভর্ রশীল৷

13.2

অনয্ানয্ উপযু� অি�ম শৃ�লামূলক ি�য়া
েযরকম আচরেণ সাসেপনশন হেত পাের তা িনবৃত্ত করার জেনয্, আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি�েদর েসই বয্ব�া িনেত �েণািদত করা হেব ও তােদর
�মতা�া� করা হেব যােত ছা�ছা�ীেদর পড়ােশানার ও আচরেণর উ�িত হয়, যার অ�গর্ত
িক� যােত সীমাব� নয়:

a.

ছা� বা ছা�ীিটর সােথ একা বেস আেলাচনা কের েবাঝার েচ�া করা তার সমসয্ার
মূলিট েকাথায়, এবং তার েকােনা িবক� সুপািরশ করা৷

b.

বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর সােথ আেলাচনা করা (�েয়াজেন তােদর বািড়
যাওয়া), অথবা, �েয়াজন মত ব�ু (েদর) সােথ আেলাচনা করা৷
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c.

�ু ল কাউে�লর বা সাইেকালিজে�র কােছ েরফার করা৷

d.

বাইেরর েসাশাল এেজি�র কােছ েরফার করা৷

e.

উপেরা� েকােনািট বা সবকিটর সােথ আেলাচনা করা৷

f.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর কােছ েরফার করা৷

g.

বয্ি�গতভােব িক�া ছা�ছা�ীেদর �েপর সােথ কাউে�িলং করা৷

h.

েরাজকার �ােসর অিতির� একিট বয্ি�গত িশ�ক িনেযাগ করা৷

i.

অিতির� কাজ েদওয়া৷

j.

িনয়িমত সমেয়র বাইের অিতির� কাজ চাওয়া৷

k.

ছা� বা ছা�ীিটেক উপযু� ে�ট এবং েফডােরল আইেন েদওয়া প�িত অনুযায়ী
িবেশষ িশ�ার �েয়াজন মূলয্ায়েনর জেনয্ েরফার করন৷

l.

�মান িভিত্তক েকৗশল ও ে�া�ােমর বয্বহার, েযমন মধয্�তা, �� িন�িত্ত,
পুন�র্িত�ার িবচার, সাহাযয্কারী হ�ে�প ও সাহাযয্৷

13.3

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত বয্ি� �ু ল স�িত্ত, তা েবড়া, েগট, গাছ,
েঝাপ, বািড় বা তার েকােনা অংশ, জানালা, বই, ইন�ু েম�স, অয্াপােরটাস, অথবা
আসবাবপ� ভা�ার খরচ েয ছা� বা ছা�ী েভে�েছ তার কাছ েথেক চাইেত পােরন, েসই
ভা�চু র অিন�াকৃ ত হেলও বা না হেলও৷

13.4

যিদ েকােনা ঘটনায় �াগস, অ�, �ু ল কম�র ওপর আ�মন, বা েকােনা ি�িমনাল
ভােয়ােলশন জিড়ত থােক তাহেল এই হয্া�বুেকর পিরে�দ 19েশ েয প�িত েদওয়া আেছ তা
�েযাজয্ হেব, তােত অ�গর্ত আেছ িনে�া� উপায় িক� তােতই সীমাব� নয়:

a.

েয �াফ েম�ার জিড়ত েস আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এবং/অথবা অয্ািস�য্া�
ি�ি�পালেক েযাগােযাগ করেব

b.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড জানােবন:

i.
ii.
iii.
c.

িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিট-েক;
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর েটিলেফােন, পেড় একিট িচিঠ িদেয়,
এবং যিদ �েয়াজন হয় সািটর্ফােয়ড েমল িদেয়; এবং
িচফ অপােরিটং অিফসারেক৷

িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিট সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত কাউেক
ঘটনার িরেপাটর্ পাঠােবন৷
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d.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এই হয্া�বুেক েদওয়া প�িত অনুযায়ী শৃ�লামূলক
বয্ব�া �েয়াগ করেবন৷

14.0 সাসেপনশন
14.1

েকমি�জ পাবিলক �ু েলর নীিত হেলা ছা�ছা�ীেদর আচরণগত সমসয্া সমাধােন সাহােযয্র
জনয্ চরম শাি�মূলক পদে�প না িনেয় অনয্ সম� রকেমর েচ�া করা৷ িক�, েযে�ে�
েকােনা ছা� বা ছা�ীর আচরণ �ু েলর পে� হািনকারক হয়, ছা�ছা�ীেদর বা অনয্েদর
�িতর কারণ হয় অথবা এমন কােজর সােথ জিড়েয় থােক যা কমনওেয়ল্থ অফ
ময্াসাচু েসট্স-এর আইেন িনিষ� তাহেল সাসেপনশন �েয়াজনীয় হেত পাের৷

14.2

েকােনা শাি�মূলক বয্ব�া েনবার আেগ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত েকউ
িনে�া� পদে�পগিল েনেবন যােত �েতয্ক ছা�ছা�ীেক তােদর যেথািচত অিধকার েদওয়া হয়:

a.

�ু েলর িভতের সাসেপনশন
িনয়িমত �াসরম কাজকমর্ েথেক, িক� �ু ল চ�েরর বাইের নয়, টানা দশ(10)
�ু লিদবেসর জনয্ বা এক �ু লবেষর্ একািধক অনয্ােয়র জেনয্ আলাদা আলাদা ভােব
েমাট দশ(10) িদেনর সাসেপনশন করার আেগ, েকােনা ছা� বা ছা�ীেক জানােত
হেব েয:

i.

েকান শৃ�লাভে�র অিভেযাগ;

ii.

অিভেযােগর িভিত্ত; এবং

iii.

ছা� বা ছা�ীিটেক জবাবিদিহ করার সুেযাগ েদওয়া হেব৷

েযিদন �ু েলর িভতের সাসেপনশেনর িস�া� েনওয়া হেব েসই িদেনই, আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড যুি�স�ত েচ�া করেবন বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েমৗিখক
ভােব যত তাড়াতািড় স�ব শৃ�লাভে�র িববরণ, এই ছা� বা ছা�ীিটই েয এই
শৃ�লাভ� কেরেছ তা িব�াস করার কারণ, কতিদেনর জেনয্ �ু েলর িভতের
সাসেপনশন করা হে� জানােত, এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক একটা
িমিটেঙ আম�ণ জানােবন ছা� বা ছা�ীিটর পড়ােশানার িববরণ ও আচরণ, ছা� বা
ছা�ীিটেক জিড়ত কের রাখার েকৗশল, এবং তার আচরণ িক ভােব ভােলা করা
যায় তা আেলাচনা করেত৷ যিদ স�ব হয় এই িমিটং েযিদন সাসেপনশন হেলা
েসিদনই করা হেব, যিদ স�ব না হয়, তাহেল তারপের যত তাড়াতািড় স�ব৷
েদখুন পিরে�দ 16.1 ইন-�ু ল সাসেপনশন কনফাের� �িসিডওরস৷
যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ীেক �ু েলর িভতের বা বাইের দশ(10) িদেনর েবিশ
সাসেপনশেন রাখা হয়, তা একটানা েহাক বা এক �ু লবেষর্ সব িমিলেয় েহাক,
তােক যেথািচত �ি�য়া, আেবদন বা িরেপািটর্ং এর জেনয্ দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশন
বলা হেব৷ েদখুন পিরে�দ 14.3 এবং 16.3 লং টামর্ সাসেপনশন কনফাের�
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�িসিডওর৷ েখয়াল রাখেবন: েয ছা�ছা�ীেদর ইি�িভজুয়ালাইজ্ড এডু েকশন �য্ান
আেছ তােদর জেনয্ অিতির� �ি�য়া আেছ এবং অিতির� �ি�য়া যা েদওয়া আেছ
পিরে�দ 18.0েত তাও অবশয্ অনুসরণ করেত হেব েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া
েনবার আেগ৷

b.

�� েময়াদী সাসেপনশন
েকােনা শৃ�লাভে�র ঘটনার ফেল টানা দশ(10) িদন পযর্� �ু েলর পিরবহন বয্ব�া
েথেক বা �ু ল েথেক সাসেপনশন করার আেগ, অথবা িডেটনশেন পাঠােনার আেগ,
ছা� বা ছা�ীিটেক এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েমৗিখক ও িলিখত
েনািটস িদেত হেব ইংরািজেত এবং তােদর বািড়র মুখয্ ভাষায় যিদ তা ইংরািজ না
হয় অথবা েযখােন �েযাজয্ অনয্ েকােনা েযাগােযােগর উপােয়, এইগিল জািনেয়:

i.

শৃ�লাভে�র অপরাধ;

ii.

অিভেযােগর িভিত্ত;

iii.

ছা� বা ছা�ীর সাসেপনশন কত ল�া হবার স�াবনা;

iv.

��ািবত সাসেপনশেনর বয্াপাের ছা� বা ছা�ীিটর আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর কােছ একিট শনািনর সুেযাগ, এবং বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর সুেযাগ েসই শনািনেত থাকার;

v.

শনািনর তািরখ, সময় এবং �ান;

vi.

ছা�/ছা�ীর বা তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর, শনািনর সময়,
অংশ�হেনর �েয়াজন থাকেল েদাভাষীর পিরেষবা পাবার অিধকার৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, তেদর িবেবচনা মত, েকােনা ছা� বা
ছা�ীেক স� েময়াদী সাসেপনশন �ু েলর িভতেরও করেত িদেত পােরন৷

েদখুন পিরে�দ 16.2 শটর্ টামর্ সাসেপনশন কনফাের� �িসিডওেরর জেনয্৷
যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ী �ু েলর িভতের বা বাইের, একটানা বা এক �ু লবেষর্
একািধকবার সব িমিলেয় দশ(10) িদেনর েবিশ সাসেপনশেন থােক, তাহেল েসই
সাসেপনশনেক যেথািচত �ি�য়া, আেবদন এবং িরেপািটর্ংেয়র উে�েশয্ দীঘর্ েময়াদী
সাসেপনশন বেল ধরা হেব৷ েদখুন পিরে�দ 14.3 এবং 16.3 লং টামর্ সাসেপনশন
কনফাের� �িসিডওর-এর জেনয্৷ েখয়াল রখেবন : েয ছা�ছা�ীেদর
ইি�িভজুয়ালাইজ্ড এডু েকশন �য্ান আেছ তােদর জেনয্ অিতির� �ি�য়া আেছ এবং
অিতির� �ি�য়া যা েদওয়া আেছ পিরে�দ 18.0েত তাও অবশয্ অনুসরণ করেত
হেব েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া েনবার আেগ৷

c.

দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশন
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েকােনা শৃ�লাভে�র ঘটনার ফেল টানা দশ(10) িদেনর েবিশ �ু ল েথেক
সাসেপনশন করার আেগ, ছা� বা ছা�ীিটেক এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েমৗিখক ও িলিখত েনািটস িদেত হেব ইংরািজেত এবং
তােদর বািড়র মুখয্ ভাষায় যিদ তা ইংরািজ না হয় অথবা েযখােন �েযাজয্ অনয্
েকােনা েযাগােযােগর উপােয়, এইগিল জািনেয়:

i.

শৃ�লাভে�র অপরাধ;

ii.

অিভেযােগর িভিত্ত;

iii.

ছা� বা ছা�ীর সাসেপনশন কত ল�া হবার স�াবনা;

iv.

��ািবত সাসেপনশেনর বয্াপাের ছা� বা ছা�ীিটর আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর কােছ একিট শনািনর সুেযাগ, এবং বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর সুেযাগ েসই শনািনেত থাকার;

v.

শনািনর তািরখ, সময় এবং �ান;

vi.

ছা�/ছা�ীর বা তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর, শনািনর সময়,
অংশ�হেনর �েয়াজন থাকেল েদাভাষীর পিরেষবা পাবার অিধকার৷

vii.

শনািনর আেগ, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েয ছা� বা ছা�ীিটর েরকডর্
ও নিথপে�র ওপর িভিত্ত করেত পােরন ছা� বা ছা�ীিটেক সাসেপ� করেবন
িক করেবননা তার িস�া� েনবার জেনয্, েসইগিল পযর্ােলাচনা করার
অিধকার;

viii.

ছা� বা ছা�ীিটর িনেজর পছ� মত উিকল �ারা বা অনয্ েকােনা বয্ি�
�ারা �িতিনিধ� করার অিধকার, ছা� বা ছা�ীিটর িনেজর বা তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর খরচায়;

ix.

ছা� বা ছা�ীিটর সমথর্েন েকােনা সা�ী আনার এবং অিভযু� ঘটনায় ছা�
বা ছা�ীিটর হেয় তার ৈকিফয়ত েদবার অিধকার, িক� ছা� বা ছা�ীিটেক
তা করেত বাধয্ করা যােবনা;

x.

�ু েলর আনা সা�ীেদর সওয়াল করার অিধকার;

xi.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক শনািনর েরকডর্ করেত বলার অিধকার,
এবং চাইেল েসই অিডও েরকিডর্ং-এর কিপ ছা� বা ছা�ীিটেক বা তার
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক িদেত হেব;

xii.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর িস�াে�র িবরে� সুপািরনেটনেডে�র কােছ
আেবদন জানাবার অিধকার৷
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আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, তেদর িবেবচনা মত, েকােনা ছা� বা
ছা�ীেক দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশন �ু েলর িভতেরও করেত িদেত পােরন৷

েদখুন পিরে�দ 16.3 লং টামর্ সাসেপনশন কনফাের� �িসিডওেরর জেনয্৷
েখয়াল রাখেবন : েয ছা�ছা�ীেদর ইি�িভজুয়ালাইজ্ড এডু েকশন �য্ান আেছ তােদর
জেনয্ অিতির� �ি�য়া আেছ এবং অিতির� �ি�য়া যা েদওয়া আেছ পিরে�দ
18.0েত তাও অবশয্ অনুসরণ করেত হেব েকােনা শৃ�লামূলক বয্ব�া েনবার আেগ৷

d.

েয েকােনা ঘটনায়, সাসেপনশেনর েনািটস েদওয়া বা শনািন করা ছা� বা
ছা�ীিটেক �ু ল েছেড় েযেত বলার আেগ করেত হেব, যিদনা ছা� বা ছা�ীিট �ু েলর
আিধকািরকেদর, অনয্ ছা�ছা�ীেদর, কম�েদর এবং/অথবা তােদর িনেজেদর পে� এক
আশ ভেয়র কারণ হয় অথবা �ু েলর পিরেবেশর জেনয্ ��ভােব হািনকারক হয়৷
েদখুন পিরে�দ 15.0 জরির অব�ায় অপসারণ স�ে� �ি�য়াগিল জানেত৷ েসই
অব�ায়, শনািন েদরী করা েযেত পাের িক� তা একটা যুি�স�ত সমেয়র মধয্
কের েফলেত হেব৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড যুি�স�ত েচ�া করেবন বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েমৗিখকভােব এবং িলিখতভােব তােদর শনািনেত
উপি�ত থাকার সুেযােগর কথা জানােনার জেনয্৷ যিদ বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর অনুপি�িতেতই শনািন করেত হয় তাহেল আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েযাগােযাগ করার
যুি�স�ত েচ�ার কথা নিথবধয্ রাখেবন৷ যুি�স�ত েচ�া করা হেয়েছ বেল ধরা
হেব যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িলিখত েনািটস পািঠেয় থােকন এবং অ�ত
দুই(2) বার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েযাগােযাগ করার েচ�া নিথব�
কের থােকন জরির অব�ায় বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েযাগােযাগ করার
েয প�া েদওয়া আেছ তা বয্বহার কের৷ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক িলিখত
েনািটস পাঠােনা েযেত পাের প�বাহেকর হােত, ফা�র্ �াস েমেল, বা ইেমেল েসই
িঠকানায় যা বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযক িদেয়েছন �ু ল েথেক েযাগােযাগ
করার জেনয্ অথবা অনয্ েকােনা উপােয় যা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এবং
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযক েযাগােযাগ করার জেনয্ বয্বহার করেত রািজ
হেয়েছন৷
সাসেপনশেনর িস�া� েনবার সময় আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এবং/অথবা
মেনানীত েকউ পিরি�িত পযর্ােলাচনা করেত যেথ� যুি�স�ত যত্ন েনেবন এবং
তােদর উত্তম েপশাদারী িবচারবুি�র �েয়াগ করেবন৷ েকােনা সাসেপনশেনর িস�া�
েনবার আেগ �মার েযাগয্ ও িবপদ�ােসর পিরি�িতর িবেবচনা করেত হেব৷

14.3

ঘটনার গর� অনুসাের, েকােনা ছা� বা ছা�ীেক সাসেপ� করা েযেত পাের �ু েলর িনয়েমর
ল�ন করার জেনয্, যা হেয় থাকেত পাের যখন েস িছল �ু ল িবি�ংেয়, �ু ল চ�ের, �ু েল
যাতায়ােতর পেথ বা �ু েলর িভতের বা বাইের েকােনা �ু ল অনুেমািদত অনু�ােন যিদ েস
িনে�া� আচরণ কের থােক যার অ�গর্ত িক� যােত সীমাব� নয়:
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a. ৈদিহক আঘাত ও গালাগািল/শারীিরক হািন/ ভীিত�দশর্ন
i.

কেরেছ বা করার েচ�া কেরেছ, িহং� আচরণ, েজার েদখােনা,
বল�েয়াগ, শাসােনা, ভীিত�দশর্ন বা ঐরকম িকছু ৷

ii. েকােনা �ু ল কম�েক বা ছা�ছা�ীেক বাধা িদেয়েছ বা বাধা েদবার েচ�া
কেরেছ ভয় েদিখেয়, হয়রািন কের, েজার েদিখেয় অথবা �ু েলর েকােনা
ি�য়াকেমর্ বাধা সৃি� কেরেছ বল�েয়াগ বা িহং� আচরণ কের বা না কের৷

iii. েকােনা �ু ল কম�েক বা অনয্ কাউেক অ� বা অনয্ েকােনা িবপ�নক ব�
িদেয় �িত কেরেছ বা করার েচ�া কেরেছ৷

iv. লা�না কেরেছ, যােত েস�ুয়াল লা�নাও থাকেত পাের, বা েকােনা �ু ল
কম�েক বা অনয্ কাউেক লা�না ও গালাগািল কেরেছ, অথবা লা�না করার
েচ�া কেরেছ, যােত েস�ুয়াল লা�নাও থাকেত পাের, বা েকােনা �ু ল কম�েক
বা অনয্ কাউেক লা�না ও গালাগািল করার েচ�া কেরেছ৷

v. েকােনা �ু ল কম�র বা অনয্ কােরা শারীিরক �িত কেরেছ বা করার েচ�া
কেরেছ৷

vi. আ�মন কের অথবা আ�মেনর বা বল�েয়ােগর ভয় েদিখেয়, কােরা
ৈদিহক সুর�া িবপ� করা বা আ�মন করার অথবা আ�মেনর বা
বল�েয়ােগর ভয় েদিখেয়, কােরা ৈদিহক সুর�া িবপ� করার েচ�া করা৷
আ�মেনর বা বল�েয়ােগর ভয় েদখােনা একটা �কাশয্ আচরণ যা
যুি�স�তভােব আ�াে�র মেন আস� ৈদিহক �িতর ভয় ঢু িকেয় েদয়৷
লা�না করা বা িটন েডিটং িহং�তা এই অপরােধর অ�গর্ত৷

vii. িটন েডিটং িহং�তায় িল� হওয়া বা িল� হবার েচ�া করা৷
viii. েকােনা অেযৗি�ক ও িবপ�নক েখলার েকৗশল বয্বহার করা বা বয্বহােরর
েচ�া করা যােত অনয্ কােরা �া�য্ বা সুর�া িবপ� হেত পাের, েযমন
েহলেমট বা অনয্ েকােনা েখলার উপকরণ অ� িহসােব বয্বহার করা৷

ix. িহং� আচরণ করার জনয্ েখিপেয় েতালা, বািড়েয় েতালা, বা উেত্তিজত
করা অথবা িহং� আচরণ, বল�েয়াগ, েজার করা, শাসােনা, ভীিত�দশর্ন,
�িত, আ�মন, লা�না, ৈদিহক হািন, িটন েডিটং িহং�তা বা েকােনা
অেযৗি�ক ও িবপ�নক েখলার েকৗশল বয্বহার করার জনয্ েখিপেয় েতালা,
বািড়েয় েতালা, বা উেত্তিজত করার েচ�া করা যা েকােনা বয্ি�র �া�য্ বা
সুর�া িবপ� কের বা অনয্ানয্ সমপযর্ােয়র আচরণ৷ এর অ�গর্ত হেব
েকােনা দলাদিলর ঝগড়া বা মারামািরর �ান �ু ল কম�েদর অেনকবার বলা
সেতয্ও পিরতয্াগ করেত অ�ীকার করা৷
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x. েকােনা ঝগড়ায় বা মারামািরেত (েমৗিখক েহাক বা ৈদিহক) অথবা
পার�িরক লা�না ও গালাগািলেত িল� হওয়া বা িল� হবার েচ�া করা৷

b. আে�য়া�, িবপ�নক অ�, িবপ�নক ব� সে� রাখা
i. েকােনা আে�য়া� সে� আেছ বা িছল৷
ii. আইনত িনিষ� েকােনা েছারা বা িবপ�নক অ� সে� আেছ বা িছল৷
iii. েকােনা িজিনস িবপ�নকভােব বা ভয় েদখােনার জেনয্ বয্বহার কেরেছ৷
c.

িনয়ি�ত ব�, মদ এবং তামাক

i. েকােনা িনয়ি�ত ব�র বা মেদর েনশা কেরিছল বা সে� িছল বা আেছ৷
ii. ে�সি�পশন করা বা না করা েকােনা িনয়ি�ত ব� বা �ােগর আনুসি�ক
�ু েলর িভতের, �ু েলর চ�ের বা যখন �ু েলর দািয়ে� আেছ, েযমন �ু েলর
েসৗজেনয্ করা েকােনা অনু�ােন বা ইেভে� অথবা �ু েলর েদওয়া পিরবহেন
িবি� কেরেছ, িবিল কেরেছ বা সে� েরেখিছল বা েরেখেছ িবি�র বা িবিল
করার উে�শয্ িনেয়৷

iii. েকােনা নন-ে�স�াইব্ড িনয়ি�ত ব�, নােকর্ ািটক �াগ, হয্ালুিসেনােজিনক
�াগ, অয্াে�টামাইন, বািবর্িটউেরট, মািরজুয়ানা, এলেকাহিলক পানীয় অথবা
েকােনা ধরেনর মাদক �বয্ সে� আেছ বা িছল বা বয্বহার কেরেছ৷

iv. তামাকজাত �বয্ বয্বহার করেত েদখা েগেছ �ু েলর িভতের, �ু েলর চ�ের
বা যখন �ু েলর দািয়ে� আেছ, েযমন �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা
অনু�ােন বা ইেভে� অথবা �ু েলর েদওয়া পিরবহেন৷

v. �দশর্ন কেরেছ, বয্বহার কেরেছ বা ওর সে� িছল েকােনা িনয়ি�ত ব� বা
এলেকাহল যখন �ু েলর িভতের, �ু েলর চ�ের বা যখন �ু েলর দািয়ে�
আেছ, েযমন �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা অনু�ােন বা ইেভে� অথবা
�ু েলর েদওয়া পিরবহেন িছল৷

vi. িবি� করেত সাহাযয্ কেরেছ, িবিল কেরেছ অথবা সে� েরেখেছ েকােনা
িনয়ি�ত ব� বা নন-ে�স�াইব্ড িনয়ি�ত ব�, নােকর্ ািটক �াগ,
হয্ালুিসেনােজিনক �াগ, অয্াে�টামাইন, বািবর্িটউেরট, মািরজুয়ানা,
এলেকাহিলক পানীয় অথবা েকােনা ধরেনর মাদক �বয্, যখন �ু েলর চ�ের
বা যখন �ু েলর দািয়ে� আেছ, েযমন �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা
অনু�ােন বা ইেভে� অথবা �ু েলর েদওয়া পিরবহেন িছল৷

vii. �দশর্ন কেরেছ, বয্বহার কেরেছ বা ওর সে� িছল েকােনা �াগ আনুসি�ক
যখন �ু েলর িভতের, �ু েলর চ�ের বা যখন �ু েলর দািয়ে� আেছ, েযমন
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�ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা অনু�ােন বা ইেভে� অথবা �ু েলর েদওয়া
পিরবহেন িছল৷

viii িবি� করেত সাহাযয্ কেরেছ, িবিল কেরেছ অথবা সে� েরেখেছ েকােনা
ধরেনর �াগ আনুসি�ক যখন �ু েলর িভতের, �ু েলর চ�ের বা যখন �ু েলর
দািয়ে� আেছ, েযমন �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা অনু�ােন বা ইেভে�
অথবা �ু েলর েদওয়া পিরবহেন িছল৷

ix. কাছাকািছ িছল এবং জায়গা েছেড় যাবার েকানরকম ভােব েচ�া কেরিন
েযখােন িবি� হি�ল, িবিল হি�ল, বয্বহার বা সে� রাখা হি�ল েকােনা
িনয়ি�ত ব� বা নন-ে�স�াইব্ড িনয়ি�ত ব�, নােকর্ ািটক �াগ,
হয্ালুিসেনােজিনক �াগ, অয্াে�টামাইন, বািবর্িটউেরট, মািরজুয়ানা,
এলেকাহিলক পানীয় অথবা েকােনা ধরেনর মাদক �বয্, অথবা িবি� হি�ল,
িবিল হি�ল, বয্বহার বা সে� রাখা হি�ল েকােনা ধরেনর �াগ অনুসাি�ক
�ু েলর িভতের, �ু েলর চ�ের বা েকােনা �ু েলর দািয়ে� থাকা জায়গায়৷

d.

হয়রািন, ৈবষময্, দাদািগির, সাইবার-দাদািগির, নাগিরক অিধকার ল�ন

i.

অনয্ কােরা নাগিরক অিধকার ভ� কেরেছ৷

ii. হয়রািনর বা ৈবষেময্র আচরণ কেরেছ, েস�ুয়াল হয়রািন যার অ�গর্ত৷
iii. েদাষােরাপ কেরেছ, েনাংরা বা অ�ীল ভাষা অনবরত এবং/অথবা
অবমাননাকর ভি�েত বয্বহার কেরেছ৷

iv. এমন েকােনা আচরেণ িল� েথেকেছ যা ময্াসাচু েসট্স-এর অবমাননা িনিষ�
করা আইন ভ� কেরেছ (M.G.L. c. 269, §§17-19)৷

v. েকােনা বয্ি�েক শািসেয়েছ, হয়রািন কেরেছ বা ভয় েদিখেয়েছ যখন েস �ু ল
চ�ের বা �ু েলর েকােনা অনু�ােন �ু েলর চ�েরর িভতের বা বাইের িছল৷

vi. ভাষা এবং/অথবা ইি�ত বয্বহার কেরেছ যা অ�ীল, অনুপযু�, অপমানকর
এবং/অথবা আ�মনাত্মক যখন েস �ু ল চ�ের বা �ু েলর েকােনা অনু�ােন
�ু েলর চ�েরর িভতের বা বাইের িছল৷

e.

vii.

এমন েকােনা আচরেণ িল� েথেকেছ যা ময্াসাচু েসট্স-এর দাদািগির িনিষ�
করা আইন ভ� কেরেছ (M.G.L. c. 71, §§370)৷

viii.

এমন েকােনা আচরেণ িল� েথেকেছ যা ময্াসাচু েসট্স-এর সাইবার-দাদািগির
িনিষ� করা আইন ভ� কেরেছ (M.G.L. c. 71, §§370)৷

চু ির, ভা�চু র করা, আগন লাগােনা
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i.

�ু েলর েকােনা স�িত্তেত আগন লাগােনা বা লাগােনার েচ�া করা বা
ভা�চু র করা বা করার েচ�া করা৷

ii. �ু ল স�িত্তর িভতের, �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা কােজ বা �ু েলর
পিরবহেন থাকার সময় আগন ধিরেয় অনয্েদর সুর�া িবপদ�� করা বা
করার েচ�া করা৷

iii. েকােনা রকম আগন বা পুিলসজিনত েকােনা জরির অব�া না থাকা সে�ও
েকােনা �ু েলর অয্ালােমর্র এর মত অয্ালামর্ বাজােনা৷

iv. �ু েলর অথবা কােরার বয্ি�গত স�িত্ত চু ির করা বা �িত করা অথবা
চু ির করার বা �িত করার েচ�া করা৷

v.

�ু েলর অথবা কােরার বয্ি�গত স�িত্ত চু ির করার বা চু ির করার েচ�া
করার জেনয্ বল�েয়াগ করা বা বল�েয়াগ করার ভয় েদখােনা৷

vi. �ু েল থাকার সময় অনয্ কােরা বয্ি�গত স�িত্ত চু ির কেরেছ বা অথবা
চু ির হওয়া িজিনস তার কােছ পাওয়া েগেছ৷

vii. �ু েলর স�িত্ত ন� কেরেছ বা ন� করার েচ�া কেরেছ, �ু েলর স�িত্ত
চু ির

কেরেছ বা চু ির করার েচ�া কেরেছ৷

viii. �ু ল অথবা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা ইেভ� বা কােজ বাধা িদেয়েছ বা বাধা
েদবার েচ�া কেরেছ ফল্স অয্ালামর্ বািজেয় বা বাজাবার েচ�া কের৷

ix. অনয্েদর সুর�া িবপদ�� কেরেছ ফল্স অয্ালামর্ বািজেয় বা বাজাবার
েচ�া কের৷

x. েবামার ভয় েদিখেয়েছ বা েদখােব বেল শািসেয়েছ অথবা অনয্ িমথয্া
শাসািন বা সংকেটর ভয় েদিখেয়েছ৷

xi.িমথয্া অয্ালামর্ িদেয়েছ বা েদবার বে�াব� কেরেছ, যােত অ�গর্ত িক�
সীমাব� নয়, েবামার ভয় েদখােনা, অয্ালামর্ েচন েটেনেছ, অি�
িনবর্াপেকর েচন েটেনেছ, বা অনয্ েকােনা রকম িমথয্া অয্ালামর্ বা
সংকেটর সৃি� কেরেছ যখন েস �ু ল চ�ের আেছ বা েকােনা �ু েলর কােজ
আেছ বা �ু ল স�িকর্ ত অনু�ােন আেছ৷

f.

অনয্ানয্ বাধাদান

i. �ু েলর সকেলর সমেবত হওয়া বা �ু েলর �াভািবক �ি�য়ায় বা েকােনা
িশ�ামূলক অনু�ােন বা �ু ল চ�েরর িভতের িবিধস�ত জমােয়েত শারীিরক
ভােব বাধা িদেয়েছ বা বাধা েদবার েচ�া কেরেছ৷
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ii. েকােনা �ু ল কম�েদর, যারা আইনানুগ ভােব তােদর িবিধস�ত কােজ
েকােনা িনেদর্ শ িদেয়েছ, তা না মানা, যার ফেল অনয্ানয্ ছা�ছা�ীেদর
পড়ােশানায় িব� ঘেটেছ৷

iii. কমনওেয়ল্থ অফ ময্াসাচু েসট্স-এর আইেন িনিষ� েকােনা কােজ িল� থাকা
যার ফেল �ু েলর কাজকমর্ বয্াহত হেয়েছ৷

iv. েকােনা রকম কােজ িল� থাকা যার ফেল �ু েল, েকােনা �াসরেম অথবা
�াসরেমর কােজ িব� ঘেট অথবা েকােনা বয্ি�র হািনর কারণ হয়৷

v. েকােনা রকম কােজ িল� থাকা যা M.G.L.c. 71, §§37H & 37H½-এর
ল�ন কের৷

vi. েকােনা রকম কােজ িল� থাকা বা এমন েকােনা ব� িনেয় আসা �ু েলর
স�িত্তর িভতের বা �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা কােজ বা অনু�ােন যা
�ু েলর পিরেবেশ েকােনা যুি�স�ত কােজ লােগনা৷

vii. এমন েকােনা ব� িনেয় এেস যা �ু েলর পিরেবেশ েকােনা যুি�স�ত কােজ
লােগনা �ু েল, �াসরেম বা �াসরেমর কােজ বয্াঘাত ঘটােনা বা বয্াঘাত
ঘটােনার েচ�া করা৷

g.

বার বার িনয়মল�ন করা

i. এই হয্া�বুেক েদওয়া েকােনা এক বা একািধক িনয়েমর বা দািয়ে�র বার
বার ল�ন করা৷

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর অিধকার আেছ সাসেপনশন শনািনর তথয্ ও চু ি� আবার
পযর্ােলাচনা করার এবং অিধকার আেছ েসই সাসেপনশন বাড়ােনার৷
সাসেপনশেন থাকার সময়, েকােনা ছা� বা ছা�ী �ু েলর কাছাকািছ থাকেবনা এবং েকােনা �ু েলর
অনু�ােন বা কােজ েযাগ িদেত বা অংশ�হন করেত পারেবনা৷

14.4 ছা�ছা�ীেদর মারামাির, ঝগড়া
েয বয্ি�রা েকােনা মারামািরেত অংশ েনেব বা তােত েকানভােব মদত েদেব তােদর ওপর
স�র ও গরতর শাি�মূলক বয্ব�া েনওয়া হেব৷ এই ধরেনর েকােনা িব� ঘটােনার আচরণ
এেকবােরই সহয্ করা হেবনা৷ এইরকম অনয্ায় আচরেণর শাি� হেত পাের এক েথেক দশ
িদেনর সাসেপনশন যা িনভর্ র করেব কতটা জিড়ত িছল, িক ভােব জিড়ত িছল, কতবার
জিড়ত িছল এবং /অথবা ঘটনার গর�র ওপের৷ েখয়াল রাখেত হেব েয েকােনা বয্ি�র
ওপর আ�মন বা আ�মন এবং গালাগািল একিট অপরাধ এবং েকানরকম ৈদিহক আ�মন
পুিলসেক জানােনা হয়, এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর জানােনা হয় তােদর
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ময্াসাচু েসট্স কাউি� েকােটর্ অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করার অিধকােরর কথা৷ েকােনা
আ�মন এবং/অথবা আ�মন ও গালাগািলর ঘটনায়, পিরি�িতর ওপর িনভর্ র কের,
েকমি�জ পাবিলক �ু ল, িনেজেদর তরফ েথেকও, ময্াসাচু েসট্স কাউি� েকােটর্ অপরােধর
অিভেযাগ দােয়র করেত পাের৷ ছা�ছা�ীরা েবােঝ কখন তারা ঝােমলায় জিড়েয় পড়েছ,
আশা করা হয় তারা েসই ঝােমলা শাি�েত েমটােনার জেনয্ �েয়াজন হেল সাহাযয্ চাইেব৷
ছা�ছা�ীেদর দািয়� হেলা েসই পিরি�িত �ু ল আিধকািরকেদর নজের এেন মারামাির এড়ােনা৷
ঝােমলা েমটােনায় সাহাযয্ করার জনয্ অিফস অফ েসফিট এ� িসিকউিরিটেত সব সমেয়ই
ছা�ছা�ী—িশ�ক মধয্�তাকারীরা ��ত থােক৷
দািয়�বান �শাসেকরা, িনেচ েদওয়া পাচিট শৃ�লার ে�নীর িববরণ অনুযায়ী, েকােনা
শৃ�লাহািনর পিরি�িতর ে�ণী ও মান িনধর্ারণ করেবন, যা িনভর্ র করেব �িতিট িনিদর্ �
ঘটনার পিরি�িতর ওপর, এবং েকােনা �শাসক �থম বা ি�তীয় আ�মনেকও েকােনা
ওপেরর ে�ণীেত েদখােত পােরন যিদ েসই ঘটনা বা পিরি�িত আেরা গরতর শাি� দািব
কের, যা �ু ল েথেক এ�পালশন অি� হেত পাের৷

ে�ণী-এক:
উেত্তজক/বধর্ক/�েরাচক:
েকােনা ছা� বা ছা�ী যােক েকােনা িব�কারী ঝগড়া বা মারামািরর �ান েছেড় েযেত বলা হেয়েছ
এবং েস কথা েশােনিন, েস এই ে�ণীেত পেড়৷
�থম অনয্ায় : িতন িদন অি� �ু েলর িভতের সাসেপনশন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেক জানােনা৷
ি�তীয় অনয্ায় : িতন িদন েথেক পাঁচ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷
তৃ তীয় অনয্ায় : পাঁচ িদন েথেক দশ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷ বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর অিফেস এ�পালশেনর শনািন৷

ে�ণী-দুই:
েকােনা বয্ি�র ওপর আ�মন ও গালাগািল:
েকােনা বয্ি�র ওপর আ�মন করা বা আ�মন ও গালাগািল করা একিট অপরাধ৷ েকমি�জ
পাবিলক �ু েলর দায়ব�তা আেছ সব অপরাধ িরেপাটর্ করার যা ঘেটেছ �ু েলর স�িত্তেত, �ু ল বােস,
অথবা �ু ল স�িকর্ ত এবং/অথবা �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা অনু�ােন, এবং তা পুিলসেক জানােনা
হেব৷ আ�া�েদর তােদর অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করার অিধকােরর িবষেয় জানােনা হেব, এবং
েকমি�জ পাবিলক �ু লও আ�মনকারীর িবরে� অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করেত পাের৷
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�থম অনয্ায় :

িতন িদন েথেক পাঁচ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷

ি�তীয় অনয্ায় :

পাঁচ িদন েথেক দশ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷ বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর অিফেস এ�পালশেনর শনািন৷

ে�ণী-িতন:
মারামাির/িনেজেদর মেধয্ আ�মন ও গালাগািল:
েকােনা বয্ি�র ওপর আ�মন করা বা আ�মন ও গালাগািল করা একিট অপরাধ৷ েকমি�জ
পাবিলক �ু েলর দায়ব�তা আেছ সব অপরাধ িরেপাটর্ করার যা ঘেটেছ �ু েলর স�িত্তেত, �ু ল বােস,
অথবা �ু ল স�িকর্ ত এবং/অথবা �ু েলর েসৗজেনয্ করা েকােনা অনু�ােন, এবং তা পুিলসেক জানােনা
হেব৷ আ�া�েদর তােদর অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করার অিধকােরর িবষেয় জানােনা হেব, এবং
েকমি�জ পাবিলক �ু লও আ�মনকারীর িবরে� অপরােধর অিভেযাগ দােয়র করেত পাের৷
�থম অনয্ায় :

িতন িদন অি� �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷

ি�তীয় অনয্ায় :

িতন িদন েথেক পাঁচ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷ �ু েল েফরার
পর, মধয্�তার বয্ব�া করা ও তােত উৎসাহ েদওয়া৷

তৃ তীয় অনয্ায় :

পাঁচ িদন েথেক দশ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর অিফেস এ�পালশেনর শনািন৷

ে�ণী-চার:
�াসরেম, কােফেটিরয়ায়, অয্ােসমি�েত, কিরডের, টাইম পােসর সময়, �ু ল ডা� ইতয্ািদেত,
মারামাির/িনেজেদর মেধয্ আ�মন ও গালাগািল করা৷ ঝগড়া,(ৈদিহকভােব েহাক বা না েহাক)
িবেশষত তা যখন অেনক েলােকর মাঝখােন হটাৎ কের হয়, �ু েল এক িবপদসংকুল অব�ার সৃি�
কের৷ এই অতয্� িব�কারী ও �িতকারক আচরেণর জনয্ কেঠার শৃ�লামূলক বয্ব�ার �েয়াজন৷
উদাহরণ �রপ: কােফেটিরয়ায় লাে�র সময়, �ু ল ছু িটর সময় বা �ু েল আসার সময়, নােচর
আসের, েখলাধুলায়, অথবা েকােনা �ু েলর আেস�িল বা স�িকর্ ত অনু�ােন৷
�থম অনয্ায় :

িতন িদন পযর্� �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷ �ু েল েফরার
পর, মধয্�তার বয্ব�া করা ও তােত উৎসাহ েদওয়া৷

ি�তীয় অনয্ায় :

িতন িদন েথেক পাঁচ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযেকর সােথ আেলাচনা৷ �ু েল েফরার
পর, মধয্�তার বয্ব�া করা ও তােত উৎসাহ েদওয়া৷
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তৃ তীয় অনয্ায় :

14.5

পাঁচ িদন েথেক দশ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর অিফেস এ�পালশেনর শনািন৷

িমথয্া অয্ালামর্ েসট করা
েকােনা ছা� বা ছা�ী েয িমথয্া অয্ালামর্ িদেয়েছ বা েদবার বে�াব� কেরেছ (েযমন),
েবামার ভয় েদখােনা, অয্ালামর্ েচন টানা, অি� িনবর্াপেকর েচন টানা, েবা অনয্ েকােনা
রকম িমথয্া অয্ালামর্ বা সংকেটর সৃি� করা) যােত �ু েলর মােঠ, বা �ু েলর েকােনা
ি�য়াকেমর্, বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন যার জেনয্ পুিলস িডপাটর্েম� এবং/অথবা
ফায়ার িডপাটর্েমে�র আসার �েয়াজন হেয়েছ, তার িবরে� শৃ�লামূলক বয্ব�া েনওয়া
�েয়াজন৷ এরকম আচরণ েয খািল �ু েল িব� ঘটায় তা নয়, এেত �ু েলর অনয্ানয্েদর,
সাহাযয্ করেত আসা পুিলস এবং ফায়ার িডপাটর্েমে�র েলােকেদরও জীবনসংকট হেত পাের৷
এই কারেণ, এই রকম আচরণ সহয্ করা হেবনা৷
�থম অনয্ায় :

14.6

পাঁচ িদন েথেক দশ িদন �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷ আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর অিফেস এ�পালশেনর শনািন৷

তামাক িনিষ�করণ নীিত

কমনওেয়ল্থ অফ ময্াসাচু েসট্স’ এডু েকশন িরফমর্ অয্া� অফ 1993, েসকশন 37H অনুসাের: “সব �ু ল
িডি�ে�র সুপািরনেটনেড�রা েসই িডি�ে�র িশ�কেদর ও ছা�ছা�ীেদর আচরণ স�িকর্ ত নীিত
পাবিলশ করেবন৷ েসই নীিত, �ু েলর কম�েদর সহ, েকােনা বয্ি�র �ারা েকানরকম তামাকজাত
�েবয্র বয্বহার িনিষ� করেব �ু ল িবি�ংেয়র িভতের, �ু েলর সুেযাগ সুিবধাগিলেত িক�া �ু েলর
মােঠ বা �ু েলর বােস”৷ কম�েদর, ছা�ছা�ীেদর এবং সাধারণ জনতার তামাকজাত �বয্ ধুমপান
করা, িচেবােনা বা অনয্ বয্বহার �ু ল িডি�ে�র সম� িবি�ংেয় িনিষ� করা হেব৷ “তামাকজাত
�বয্” কথািটর অথর্ হেব তামােকর েয েকােনা রপ, যার অ�গর্ত িক� যােত সীমাব� নয়,
িসগােরট, িসগার, নিসয্, েচবােনার তামাক, ই-িসগােরট, িনেকািটন েভেপারাইজার, ধুয়ািবহীন তামাক
পণয্ এবং অনয্ানয্ এই ধরেনর পণয্৷ এই নীিত �েযাজয্ হেব �ু েলর েসৗজেনয্ করা সব অনু�ােন
এবং/অথবা �ু ল স�িকর্ ত ইেভে�, েযমন অয্াথেলিট�, তা �ু ল িডি�ে�র মােঠ েহাক িক না
েহাক৷ �ু েলর স�িত্ত এবং/অথবা মাঠ বলেত বুঝেত হেব �িতিট �ু েলর চারপােশর েয ফু টপাথ তার
সীমানা পযর্�৷ িবেশষত, েকমি�জ ির�েগ এ� লয্ািটন �ু েলর মােঠর িভতর েকমি�জ পাবিলক
লাইে�িরর মাঠও �ু েলর মাঠ বেলই ধরা হেব সব ছা�ছা�ী নীিতর বয্াপাের৷ এই িবিধগিলর েকােনা
ল�েনর িবেশষ পিরি�িতর ওপর িনভর্ র কের, েকােনা ছা� বা ছা�ীেক শাি� েদওয়া হেত পাের এবং
তােক তামােকর েনশার সহায়তা এবং/অথবা পদাথর্ অপবয্বহােরর ওপর উপযু� িসিট/েহলথ
এডু েকশন ে�া�ােম েরফার করা হেত পাের৷

15.0 জরির অব�ায় অপসারণ
15.1

জরির অব�ায় অপসারণ
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আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত েকউ েকােনা ছা� বা ছা�ীেক �ু ল েথেক অ�ায়ী
ভােব অপসারণ করেত পােরন যখন েসই ছা� বা ছা�ীর িবরে� শৃ�লাভে�র অিভেযাগ
এেসেছ এবং তার �ু েল থাকাটা অনয্েদর বা স�িত্তর পে� িবপেদর কারণ হেত পাের,
অথবা শারীিরক ভােব ও যেথ� পিরমােন �ু েলর শৃ�লা িব� করেছ, এবং আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর িবেবচনায়, েসই িবপদ বা িব� এড়াবার আর েকােনা িবক� েনই৷ এই
জরির অব�ার অপসারণ েয িদন অপসারণ হেব তার পের দুই(2) িদেনর েবিশ হেবনা,
যার মেধয্ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনেচ েদওয়া এই হয্া�বুেকর পিরে�দ 15.2
অনুযায়ী �ি�য়ার অনুসরণ করেবন৷

15.2

বাবা-মা/অিভভাবক/ত�বধায়কেদর এবং ছা� বা ছা�ীিটেক জরির অব�ায় অপসারেণর
েনািটিফেকশন েদওয়া
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা মেনানীত েকউ িযিন এই জরির অব�ার অপসারণ
অনুেমাদন করেবন িতিন:

a.

স�র ও যুি�স�ত েচ�া করেবন বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর েযাগােযাগ
করার এবং েমৗিখকভােব ছা� বা ছা�ীিটেক ও বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর
জানােবন এই জরির অব�ার অপসারেণর কথা, িক কারেণ জরির অব�ার
অপসারণ হে� এবং অনয্ানয্ সব িবষয় েযমন ওপের েদওয়া আেছ এই হয্া�বুেকর
েসকশন 14.2(b)(i) – (vi) -েত৷

b.

িনি�ত করেবন েকােনা ছা� বা ছা�ী যােত �ু ল েথেক েকােনা জরির অব�ার
িভিত্তেত শৃ�লামূলক অপরােধর কারেণ অপসািরত না হয় যত�ননা েসই ছা� বা
ছা�ীিটর িনরাপত্তা ও পিরবহেনর বয্ব�া স�ূণর্ হে�৷

c.

ছা� বা ছা�ীিটেক ও বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর িলিখত ভােব জানােবন
েযমন ওপের েদওয়া আেছ এই হয্া�বুেকর েসকশন 14.2(b)(i) – (vi) -েত৷

d.

ছা� বা ছা�ীিটেক একটা সুেযাগ েদেবন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর কােছ
শনািনর জেনয্ এই হয্া�বুেক িনেচ েদওয়া েসকশন 16,2 বা 16.3, যা �েযাজয্
হেব তা অনুযায়ী, এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর সুেযাগ েদওয়া
পাঁচ(5) �ু লিদবেসর মেধয্ েসই শনািনেত উপি�ত থাকার, যিদনা েসই শনািনর
সময় আেরা বাড়ােনার জেনয্ আপার �ু েল ি�ি�পাল/েহড, ছা�/ছা�ী, এবং বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়করা সহমত হন৷

e.

শনািনর িদেনই েমৗিখক ভােব িস�া� জানােবন এবং িলিখত ভােব জানােবন পেরর
�ু লিদবেসর পের নয়৷

16.0 সাসেপনশন আেলাচনা
16.1

�ু েলর িভতেরর সাসেপনশেনর আেলাচনা
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আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা� বা ছা�ীিটেক জানােবন শৃ�লাভে�র অিভেযােগর কথা
এবং অিভেযােগর িভিত্তর কথা; এবং ছা� বা ছা�ীিটেক তার কথা বলার সুেযাগ েদওয়া
হেব৷ যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড মেন কেরন েয ছা� বা ছা�ীিট অপরাধ কেরেছ,
তাহেল ি�ি�পাল ছা� বা ছা�ীিটেক জানােবন তার কতিদেনর �ু েলর িভতের সাসেপনশন
হেব৷ েযিদন এই �ু েলর িভতেরর সাসেপনশেনর িস�া� হেব েসই িদেনই আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড যুি�স�ত েচ�া করেবন বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক যত তাড়াতািড়
স�ব জানােবন এই শৃ�লাভে�র অপরােধর কথা, ছা� বা ছা�ীিট েদাষ কেরেছ েসই িস�াে�
েপৗছেনার কারেণর কথা, এবং �ু েলর িভতেরর সাসেপনশন কত ল�া হেব েস কথা৷ আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক একটা িমিটেঙ আম�ণ জানােবন
ছা� বা ছা�ীিটর পড়ােশানার িববরণ ও আচরণ, ছা� বা ছা�ীিটেক জিড়ত কের রাখার
েকৗশল, এবং তার আচরণ িক ভােব ভােলা করা যায় তা আেলাচনা করেত৷ যিদ স�ব হয়
এই িমিটং েযিদন সাসেপনশন হেলা েসিদনই করা হেব, যিদ স�ব না হয়, তাহেল তারপের
যত তাড়াতািড় স�ব৷ যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক েযাগােযাগ করেত না পােরন অ�ত দুই(2) বার েচ�া কের
এবং েসই েচ�ার নিথব� �মান েরেখ, তাহেল েসই েচ�ােক যুি�স�ত েচ�া বলা হেব
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেদর েমৗিখক ভােব �ু েলর িভতেরর সাসেপনশেনর কথা
জানােনার জেনয্৷

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা�/ছা�ীেক এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক িলিখত
ভােবও জানােবন এই �ু েলর িভতেরর সাসেপনশেনর কথা, এবং এই সাসেপনশেনর কারণ ও
ৈদেঘর্র কথা, এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক িমিটেঙ আম�ণ জানােবন ছা� বা
ছা�ীিটর পড়ােশানার িববরণ ও আচরণ, ছা� বা ছা�ীিটেক জিড়ত কের রাখার েকৗশল,
এবং এই আচরেণর িক �িতি�য়া হেত পাের, যিদ েসই িমিটং আেগই না হেয় িগেয় থােক৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এই েনািটস পাঠােবন সাসেপনশেনর িদেনই সািটর্ফােয়ড েমেল,
ফা�র্ �াস েমেল, ই-েমেল েয িঠকানা িদেয়িছেলন বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযক �ু েলর
েযাগােযােগর জেনয্ অথবা অনয্ েকােনা েযাগােযােগর উপায় যা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযক রািজ হেয়েছন৷ সাসেপনশন চলাকালীন সমেয় ছা� বা
ছা�ীিট �েযাজয্ ে�িডট উপাজর্ন করার সুেযাগ পােব, করেত পারেব এসাইনেম�, পরী�া,
েপপার ও অনয্ানয্ �ু েলর কাজ েযরকম �ু েলর িভতের সাসেপনশেন থাকার সময় পড়ােশানা
এিগেয় িনেয় যাবার জেনয্ �েয়াজন৷
ে�ট েরগেলশেনর সােথ স�িত েরেখ, দশ(10) িদেনর বা তার কম �ু েলর িভতের
সাসেপনশন, একটানা বা এক �ু লবেষর্ িমিলতভােব, �� েময়াদী সাসেপনশন বেল ধরা
হেবনা৷ িক�, যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ীেক দশ(10) িদেনর েবিশ �ু েলর িভতের
সাসেপনশেন রাখা হয়, এই ধরেনর সাসেপনশনেক যেথািচত �ি�য়ার জেনয্, আেবদেনর
জেনয্, এবং িরেপাটর্ করার জেনয্ দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশন বেল ধরা হেব৷

16.2

�� েময়াদী সাসেপনশেনর আেলাচনা
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা� বা ছা�ীিটেক শৃ�লাভে�র অপরােধর কথা জানােবন,
আেরা জনােবন অিভেযােগর িভিত্ত িক ও অনয্ েকােনা �াসি�ক তথয্৷ ছা� বা ছা�ীিটেক
সুেযাগ েদওয়া হেব তার কথা বলার এবং তথয্ উপি�ত করার, েযমন েকােনা ঝােমলা
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এড়ােত চাওয়ার পিরি�িতর কথা, যা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িবেবচনা করেবন িস�া�
েনবার সময় েয ছা� বা ছা�ীিট শৃ�লাভে�র অপরাধ কেরেছ িকনা, যিদ কের থােক,
তাহেল েসই অপরােধর ফল�িত িক, যার অ�গর্ত হেব অনয্ানয্ �িতকার বা পিরণিত যা
�েযাজয্ হেত পাের৷ পাওয়া তেথয্র ওপর িভিত্ত কের, যমন ঝােমলা এড়ােত চাওয়ার
পিরি�িত, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনধর্ারণ করেবন ছা� বা ছা�ীিট শৃ�লাভে�র
অপরাধ কেরেছ িক কেরিন, এবং যিদ কের থােক তাহেল িক �িতকার বা পিরণিত
আেরািপত হেব৷
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা�/ছা�ীেক, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক তার
িস�াে�র কথা এবং তার কারণ জানােবন, এবং যিদ ছা�/ছা�ীিট সাসেপে�ড হেয় থােক,
েসই সাসেপনশেনর ধরন ও ৈদঘর্য্ জানােবন৷ সাসেপনশন চলাকালীন সমেয় ছা� বা ছা�ীিট
�েযাজয্ ে�িডট উপাজর্ন করার সুেযাগ পােব, করেত পারেব এসাইনেম�, পরী�া, েপপার ও
অনয্ানয্ �ু েলর কাজ েযরকম �ু েলর িভতের সাসেপনশেন থাকার সময় পড়ােশানা এিগেয়
িনেয় যাবার জেনয্ �েয়াজন৷
এই িস�া� িলিখত ভােব করেত হেব৷
যিদ ছা� বা ছা�ীিট ি��ু ল ে�া�ােম থােক বা িক�ারগােটর্ন ে�ড েথেক তৃ তীয় ে�েডর
মেধয্ হয়, ি�ি�পাল িলিখত িস�াে�র একটা কিপ সুপািরনেটনেড�েক পাঠােবন এবং এই
�ু েলর বাইের সাসেপনশন করার কারণ বয্াখয্া করেবন, সাসেপনশন কাযর্কারী হবার আেগ৷

16.3

দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশেনর আেলাচনা
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা� বা ছা�ীিটেক শৃ�লাভে�র অপরােধর কথা জানােবন,
আেরা জনােবন অিভেযােগর িভিত্ত িক ও অনয্ েকােনা �াসি�ক তথয্৷ ছা� বা ছা�ীিটেক
সুেযাগ েদওয়া হেব তার কথা বলার এবং তথয্ উপি�ত করার, েযমন েকােনা ঝােমলা
এড়ােত চাওয়ার পিরি�িতর কথা, যা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িবেবচনা করেবন িস�া�
েনবার সময় েয ছা� বা ছা�ীিট শৃ�লাভে�র অপরাধ কেরেছ িকনা, যিদ কের থােক,
তাহেল েসই অপরােধর ফল�িত িক, যার অ�গর্ত হেব অনয্ানয্ �িতকার বা পিরণিত যা
�েযাজয্ হেত পাের৷ পাওয়া তেথয্র ওপর িভিত্ত কের, েযমন ঝােমলা এড়ােত চাওয়ার
পিরি�িত, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনধর্ারণ করেবন ছা� বা ছা�ীিট শৃ�লাভে�র
অপরাধ কেরেছ িক কেরিন, এবং যিদ কের থােক তাহেল িক �িতকার বা পিরণিত
আেরািপত হেব৷ যিদ ছা� বা ছা�ীিটর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক উপি�ত থােক,
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড তােদর সুেযাগ েদেবন ছা�/ছা�ীিটর আচরণ আেলাচনা করার
এবং তথয্ েদবার, েযমন েকােনা ঝােমলা এড়ােত চাওয়ার পিরি�িত, যা ি�ি�পাল িবেবচনা
করেবন ছা�/ছা�ীিটর পিরণিতর িস�া� েনবার সময়৷
এছাড়াও, ছা�/ছা�ী বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর অিধকার আেছ,
শনািনর আেগ, ছা�/ছা�ীিটর েরকডর্ ও নিথপ�, যার ওপর িনভর্ র কের আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড িস�া� েনেবন ছা�/ছা�ীিটেক সাসেপ� করেবন িক করেবননা, তা
পযর্ােলাচনা করার; ছা�/ছা�ী বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর খরেচ, েকােনা
উিকল বা ছা�/ছা�ীর পছ� মত েকােনা সাধারণ বয্ি� �ারা �িতিনিধ� করােনার
অিধকার আেছ; ছা�/ছা�ীর সপে� েকােনা সা�ী উপি�ত করার এবং কিথত ঘটনার
ছা�/ছা�ীর বয্াখয্া েপশ করার অিধকার আেছ অবশয্ ছা�/ছা�ীিটেক তা করেত বাধয্ করা
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যােবনা; �ু েলর উপি�ত করা সা�ীেদর েজরা করার অিধকার আেছ; শনািন আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড �ারা েরকডর্ করেত বলার অিধকার আেছ এবং আেবদন করেল েসই অিডও
েরকিডর্ং-এর কিপ ছা�/ছা�ীেক বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক েদওয়া হেব৷
যিদ ছা�/ছা�ী বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়করা অনুেরাধ কেরন েয শনািনত
অিডও েরকিডর্ং করা েহাক, তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড শনািনর আেগ সব
অংশ�হনকারীেদর জািনেয় রাখেবন েয অিডও েরকিডর্ং করা হেব এবং আেবদন করেল তার
কিপ ছা�/ছা�ীেক বা তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক েদওয়া হেব৷
সা�য্ �মােনর ওপর িভিত্ত কের, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িনধর্ারণ করেবন ছা� বা
ছা�ীিট শৃ�লাভে�র অপরাধ কেরেছ িক কেরিন, যিদ কের থােক, তাহেল ঝােমলা এড়ােনার
পিরি�িত এবং সাসেপনশেনর িবক� িবেবচনা কের, িক ধরেনর �িতকার বা শাি� ধাযর্
করা যায়, দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশেনর ওপের বা তার বদেল েসই িস�া� েনেবন৷ আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা�/ছা�ীিটেক এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক জানােবন
েসই িস�াে�র কথা এবং তা েনবার কারেণর কথা, এবং যিদ ছা�/ছা�ীিট সাসেপে�ড হেয়
থােক, েসই সাসেপনশেনর ধরন ও ৈদঘর্য্৷ সাসেপনশন চলাকালীন সমেয় ছা� বা ছা�ীিট
�েযাজয্ ে�িডট উপাজর্ন করার সুেযাগ পােব, করেত পারেব এসাইনেম�, পরী�া, েপপার ও
অনয্ানয্ �ু েলর কাজ েযরকম �ু েলর িভতের সাসেপনশেন থাকার সময় পড়ােশানা এিগেয়
িনেয় যাবার জেনয্ �েয়াজন৷ এই িস�া� িলিখত ভােব করেত হেব৷ এই িলিখত িস�াে�র
কিপ ছা�/ছা�ীিটেক এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক হােত েদওয়া হেব, সািটর্ফােয়ড
েমল, ফা�র্ �াস েমল, ইেমেল পাঠােত হেব বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক �ু েলর সােথ
েযাগােযােগর জেনয্ েয িঠকানা িদেয়িছেলন েসই িঠকানায়, অথবা অনয্ েকােনা েযাগােযােগর
মাধয্েম যা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক রািজ
হেয়েছন৷
যিদ দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশন আেরােপর িস�া� হেয় থােক, েসই িলিখত িস�া� ইংরািজেত
হেত হেব এবং বািড়র মুখয্ ভাষায় হেত হেব যিদ তা ইংরািজ না হয়, অথবা অনয্ েকােনা
েযাগােযােগর মাধয্েম হেত হেব, যা পিরি�িত অনুযায়ী উপযু�, এবং:

i.

শৃ�লাভে�র অপরাধ সনা� করা থাকেব, থাকেব শনািনর তািরখ, এবং শনািনেত
অংশ�হনকারীেদর নাম;

ii.

থাকেব মূখয্ তথয্গিল ও আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর উপনীত িস�া�;

iii.

সাসেপনশন কাযর্করী হবার তািরখ ও তার ৈদঘর্য্, এবং �ু েল েফরার তািরখ;

iv.

থাকেব সাসেপনশন চলাকালীন সময় ছা�/ছা�ীিটর পড়ােশানা চািলেয় যাবার জেনয্
িশ�া পিরেষবা পাবার সুেযােগর েনািটস;

v.

ছা�/ছা�ীিটেক জানােনা েয তার অিধকার আেছ একিট িলিখত আেবদন দীঘর্
েময়াদী সাসেপনশন কাযর্করী হবার পাঁচ(5) িদেনর মেধয্ িদেয় সুপািরনেটনেড� বা
তার মেনানীত বয্ি�র কােছ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর িস�াে�র িবরে�
আপীল জানােনার, এবং ছা�/ছা�ী বা তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক
সুপািরনেটনেড�র কােছ আেবদন করেত পােরন এবং েপেত পােরন এই িলিখত
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আেবদন জমা েদবার সময় বািড়েয় সাত(7) অিতির� কয্ােল�ার িদবেসর অনুমিত
এবং েসই আেবদন অনুযায়ী যিদ সুপািরনেটনেড� আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর
িস�া� পাে� না েদন তাহেল দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশন চালু থাকেব৷
যিদ ছা� বা ছা�ীিট ি��ু ল ে�া�ােম থােক বা িক�ারগােটর্ন ে�ড েথেক তৃ তীয় ে�েডর
মেধয্ হয়, ি�ি�পাল িলিখত িস�াে�র একটা কিপ সুপািরনেটনেড�েক পাঠােবন এবং এই
�ু েলর বাইের সাসেপনশন করার কারণ বয্াখয্া করেবন, সাসেপনশন কাযর্কারী হবার আেগ৷
যিদ এই আেলাচনা M.G.L.c. 71, §37H½ অনুযায়ী অিনিদর্ � সাসেপনশেনর বয্াপাের হয়,
তাহেল েসকশন 20.0-র প�িত অনুসরণ করেত হেব৷

17.0 সাসেপনশেনর িবরে� আেবদন
17.1

েকােনা ছা�/ছা�ী বা বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক সাসেপনশেনর িবরে� আপীল করেত
পােরন সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�র কােছ সাসেপনশন কাযর্করী হবার
পাঁচ(5) িদেনর মেধয্ িলিখত আিপেলর েনািটস জমা িদেয় এবং ছা�/ছা�ী বা তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক সুপািরনেটনেডে�র কােছ আেবদন করেত পােরন এবং েপেত
পােরন এই িলিখত আেবদন জমা েদবার সময় বািড়েয় সাত(7) অিতির� কয্ােল�ার
িদবেসর অনুমিত এবং েসই আেবদন অনুযায়ী যিদ সুপািরনেটনেড� আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর িস�া� পাে� না েদন তাহেল দীঘর্ েময়াদী সাসেপনশন চালু থাকেব৷
আপীল যিদ সময়মত জমা না পেড়, সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� েসই আপীল
খািরজ কের িদেত পােরন, অথবা সিঠক কারেণর জেনয্, তােদর িবেবচনা মত আপীল �হণও
করেত পােরন৷
যিদ ছা�/ছা�ী বা বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক আিপেলর অনুেরাধ জানান, তাহেল তা
অনুেরাধ জানােনার িতন(3) িদেনর মেধয্ করেত হেব, যিদনা ছা�/ছা�ী বা বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক অনুেরাধ জানান সাত(7) কয্ােল�ার িদবস পযর্� সময়
বাড়ােনার জেনয্, েসে�ে� সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� সময় বাড়ােনার অনুমিত
েদেবন৷
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� েখালা মেন একটা েচ�া করেবন বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক শনািনেত অংশ েনয়ােনার এবং েসটা ধের েনওয়া হেব েয
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� েখালা মেন েচ�া কেরিছেলন যিদ তারা উেদয্াগ
েনন শনািনর জেনয্ এমন িদন ও সময় িঠক করার যখন সুপািরনেটনেড� বা তার
মেনানীত বয্ি� এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক তােত অংশ�হন করেত পারেবন৷
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক িলিখত
েনািটস পাঠােবন আেবদেনর শনািনর িদন, �ণ ও �ান জািনেয়৷
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� শনািন চালনা করেবন িনধর্ারণ করেত েয ছা�
বা ছা�ীিটর ওপর েয শৃ�লাভে�র আেরাপ হেয়েছ তা েস কেরেছ িকনা, এবং যিদ কের
থােক, তার পিরণিত িক হেব৷ সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� শনািনর অিডও
েরকিডর্ং-এর বয্ব�া করেবন, অনুেরাধ সােপে� যার কিপ ছা�/ছা�ী বা বাবা-
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মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক েদওয়া হেব৷ সুপািরনেটনেড� শনািন শরর আেগই সব
অন্গ্স�হন্কারীেক জািনেয় েদেবন েয অিডও েরকিডর্ং করা হেব এবং অনুেরাধ সােপে�
তার কিপ ছা�/ছা�ী বা বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক েদওয়া হেব৷

17.2

17.3

সা�য্ �মােনর পযর্ােলাচনা

a.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা তার মেনানীত বয্ি� �থেম সুপািরনেটনেড�
এবং/অথবা তার মেনানীত বয্ি�েক উে�শয্ কের বলেবন এবং শনািনেত উপ�ািপত
সা�য্ �মােনর সারাংশ জানােবন৷ ছা�/ছা�ীিট, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়করা
এবং/অথবা তােদর �িতিনিধ (উিকলও হেত পােরন) তারপের আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড বা তার মেনানীত বয্ি�েক সা�য্ �মান স�ে� বা শাি�র উপযু�তা
স�ে� �� করেত পারেবন৷

b.

ছা� বা ছা�ীিটেক শনািনর পুেরা সময়টাই উপি�ত থাকেত হেব এবং তােক
অিভেযাগগিল জানােনা হেব এবং েস তার িবরে� উপি�ত করা সব সা�য্ �মান
শনেব, ছা� বা ছা�ীিটেক তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক অথবা তােদর
�িতিনিধর অনুমিত িনেয় বাইের েযেত েদওয়া হেত পাের যখন তার মানিসক বা
আেবগ সং�া� সমসয্া আেলাচনা হে�৷

c.

ছা�/ছা�ীিট, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক অথবা তােদর �িতিনিধেক শনািনর
আেগ যেথ� সময় েদওয়া হেব ছা�/ছা�ীিটর স�ূণর্ েরকডর্, যার মেধয্ থাকেব তার
আচরণ সং�া� ব�বয্গিল, পরী�া কের েদখার জেনয্৷

d.

শনািন পিরচালনা করার সময়, সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি� সা�য্
�মােনর িনয়ম বা অনয্ানয্ েকাটর্রম প�িত �ারা আব� থাকেবননা এবং তােদর
�মতা থাকেব েয েকােনা সময় উপযু� মেন হেল েয েকােনা সা�ীেক েডেক ��
করার৷

e.

সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি� েকােনা আইিন পরামশর্দাতার উপি�িত
চাইেত পােরন েকােনা �ু ল কম�র হেয় উিকেলর কাজ করেত বা শনািনর �ি�য়া
স�ে� সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি�েক উপেদশ েদওয়ার জেনয্৷
েকােনা পরামশর্দাতা িযিন সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি�েক উপেদশ
েদেবন িতিন �ু ল কম�েদর উিকল িহসােব কাজ করেত পারেবননা; িক�, �ু ল
কম�েদর অিধকার থাকেব েকােনা আইিন পরামশর্দাতা িনেযাগ করার জনয্৷

িস�া�

a.

সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি� সম� তথয্র েরকডর্ রাখেবন, যার
কিপ ছা� বা ছা�ীিটর েরকেডর্র অংশ হেব এবং েমল করা হেব ছা�/ছা�ীিটেক,
তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক এবং আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক৷
অবশয্, সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি� যিদ িনধর্ারণ কেরন েয এই
হয্া�বুেকর েকােনা ল�ন হয়িন অথবা অ-বজর্নীয় িবক�গিল েচ�া করা হয়িন
এবং যত্নসহকাের িবেবচনাও করা হয়িন, তাহেল সাসেপনশন স�িকর্ ত েকােনা
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নিথপ� ছা�/ছা�ীর েরকেডর্ যােবনা অথবা েকােনা বয্ি�েক েদওয়া হেবনা খািল
�ু েড� েরকডর্ েরগেলশনস (অয্ােপি�� A) অনুযায়ী যারা কিপ পাওয়ার েযাগয্
তারা ছাড়া৷ সাসেপনশেনর সময় যিদ স�ূণর্ না হেয় থােক, সুপািরনেটনেড� অথবা
তার মেনানীত বয্ি� িস�া� িনেত পােরন েয ছা� বা ছা�ীিটেক তখিন সে� সে�
�ু েল িফিরেয় েনওয়া েহাক এবং বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক এবং
ছা�/ছা�ীিটেক অনুেরাধ করেবন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর সােথ একিট আবার
ভিতর্ সং�া� আেলাচনা িমিটেঙ েযাগ িদেত৷

b.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি�র কােছ
একিট কাজ পূরণ করা সং�া� িলিখত িরেপাটর্ েদেবন৷

c.

েযসব ে�ে� সুপািরনেটনেড� িনেজ শনািন আিধকািরক িহসােব বসেত পারেবননা,
েসখােন সুপািরনেটনেডে�র মেনানীত বয্ি� িযিন শনািন আিধকািরক িহসােব বসেবন
িতিন সব িববরন িলিখত তথয্ িহসােব রাখেবন, যার মেধয্ িস�াে�র িভিত্তগিলও
থাকেব৷ েযসব ে�ে� সুপািরনেটনেড� িনেজ শনািন আিধকািরক িহসােব বসেবন
েসখােন েসকশন 17.3-র �েয়াগ হেব, অনয্থায় েযখােন অনয্ প�িত েযমন েদওয়া
হেয়েছ এই হয্া�বুেকর পিরে�দ 20 েথেক 23-এর মেধয্ তা �েযাজয্ হেব৷ শনািনর
আটচি�শ(48) ঘ�ার মেধয্, পুেরা তেথয্র কিপ েমেল পাঠােত হেব ছা�/ছা�ীেক,
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক, ছা�/ছা�ীর উিকল বা �িতিনিধ যিদ থােক
তােক, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক, এবং সুপািরনেটনেড�েক৷ েযসব ে�ে�
সুপািরনেটনেড� শনািন আিধকািরক হননা, েসখােন তেথয্র মেধয্ একিট িলিখত
ব�বয্ থাকেত হেব ছা�/ছা�ীেক তােদর শনািন আিধকািরেকর িস�াে�র িবরে�
আপীল জানােনার অিধকােরর কথা জািনেয়৷

d.

ছা� বা ছা�ীিট যিদ শনািন আিধকািরেকর িস�া�র িবরে� আপীল জানােত চায়,
তাহেল েসই আপীল শনািন আিধকািরেকর কােছ শনািন আিধকািরেকর িস�া� হােত
পাবার পাঁচ(5) �ু লিদবেসর মেধয্ দােয়র করেত হেব৷ আিপেলর অনুেরাধ পাবার
পের, পরী�ক তেথয্র এবং শনািনর েরকেডর্র কিপ সুপািরনেটনেডে�র কােছ
পযর্ােলাচনার জেনয্ পািঠেয় েদেবন৷ শনািনর েরকেডর্র কিপ ছা� বা ছা�ীিটও
অনুেরাধ করেল িবনা খরেচ পােব৷ ছা� বা ছা�ী সুপািরনেটনেডে�র কােছ তােদর
িলিখত ব�বয্ এবং যুি� জমা করেত পাের এবং/অথবা সুপািরনেটনেডে�র সােথ
একিট িমিটেঙর অনুেরাধও করেত পাের৷

e.

সুপািরনেটনেড� ছা�/ছা�ীেক, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক অথবা তােদর
�িতিনিধ যিদ থােক তােক এবং আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক িলিখত িস�া�
আপীল েশানার পাঁচ(5) কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ জানােবন যা আেগর িস�াে�র
সােথ সহমত হেব, বা সহমত হেবনা, বা তার পিরবতর্ ন করেব৷ সুপািরনেটনেড�
অথবা তার মেনানীত বয্ি� বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক ও ছা�/ছা�ীেক
আেরা বলেত পােরন েযন তারা সাসেপনশেনর সময় েশষ হেল আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর সােথ �ু েল েফরার আেলাচনা িমিটেঙ বেস৷ সুপািরনেটনেডে�র
িস�া� এই সাসেপনশন স�ে� �ু ল িডি�ে�র চূ ড়া� িস�া� হেব৷
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f.

যখিন েকােনা শনািনেত, আিপেল, বা অন-আনু�ািনক �শাসিনক িস�াে� িনধর্ািরত
হেব েয ছা� বা ছা�ীিট েকােনা শৃ�লাভ� কেরিন েযমনটা তার িবরে� অিভেযাগ
করা হেয়িছল, তখন েসই ঘটনা স�ে� সব উে�খ এবং শৃ�লাভ� শনািনর
কাযর্িববরণী তার েরকডর্ েথেক মুেছ েফলা হেব৷ সুপািরনেটনেড� অথবা তার
মেনানীত বয্ি� বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক ও ছা�/ছা�ীেক িলিখত ভােব
জানােবন েয েসই ঘটনা স�ে� সব উে�খ এবং শৃ�লাভ� শনািনর কাযর্িববরণী
মুেছ েফলা হেয়েছ৷

g.

ে�ট েবাডর্ অফ এডু েকশেনর �িতি�ত িনয়ম অনুযায়ী সুপািরনেটনেড� অথবা তার
মেনানীত বয্ি�, সাসেপনশেনর সম� েরকডর্(মােন, লগ/েরাজনামচা) রাখেবন,
নােমর তািলকা, তািরখ ও েসিদেনর সময়কাল ও তার কারণ৷ িক� এরকম েরকডর্
যিদ জনসাধারনেক জানােনা হয়, তখন েকােনা ছা�ছা�ীর বা তােদর পিরবােরর
বয্ি�গত পিরচয় েগাপন রাখা হেব৷

18.0 িবেশষ িশ�া/504 পিরকি�ত শৃ�লার�া প�িত
18.1

�িতব�ী ছা�ছা�ীরা, েযমন স�ািয়ত আেছ ে�ট এবং েফডােরল আইন ও িবধােন, তারা
এই হয্া�বুেক েদওয়া িনয়মাবলীর আওতায় পড়েব, এই েসকশেন েদওয়া িবধানগিল ছাড়া৷

18.1.1 �িতিট মেনানীত হবার েযাগয্ ছা�ছা�ীর জনয্ িদ ইি�িভজুয়াল এডু েকশন ে�া�াম
(আইইিপ) এবং/অথবা 504 �য্ান জানােব েসই ছা� বা ছা�ীর কাছ েথেক এই
হয্া�বুেক েদওয়া সাধারণ শৃ�লার�ার িনয়মগিল মানেত পারা আশা করা যায়
িকনা, অথবা, েসই ছা� বা ছা�ীর �িতব�কতার �েয়াজেন এই শৃ�লার�ার
িনয়মগিল বা �ু ল-িভিত্তক িনয়মগিলর েকােনা পিরবতর্ ন �েয়াজন৷ শৃ�লার�ার
িনয়েমর বা �ু ল-িভিত্তক িনয়েমর েকােনা পিরবতর্ েনর �েয়াজন ছা� বা ছা�ীিটর
আইইিপ-তা বা 504 �য্ােন েদওয়া থাকেব৷

18.1.2 যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ীর আচরণ তার �িতব�কতার কারেণ িভ� হয়, তাহেল
েসই আচরণ টীম/িটইএএম �ি�য়ায় িবচাযর্য্ হেব৷

18.1.3 অিধকার ও দািয়� সং�া� হয্া�বুক অনুযায়ী েকােনা �শাসিনক িস�া� েনবার
সােথ সােথ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড (অথবা মেনানীত বয্ি�) অিফস অফ
�ু েড� সািভর্ েসস (অথবা মেনানীত বয্ি�)-েকও জানােবন েকােনা �িতব�ী ছা�
বা ছা�ীর সাসেপ� করার মত অপরাধ ঘটেল, যার আইইিপ এবং/অথবা 504
পিরক�না এই হয্া�বুকেক েদওয়া বা �ু ল-িভিত্তক শৃ�লার�ার িনয়েমর পিরবতর্ েনর
�েয়াজেনর কথা বেলনা, সাসেপনশন েনািটেসর একটা কিপ অিফস অফ �ু েড�
সািভর্ েসস-এও পাঠােত হেব৷

18.2

অিফস অফ �ু েড� সািভর্ েসস-এর কম�রা এই হয্া�বুক অনুযায়ী েনওয়া �িতব�ী
ছা�ছা�ীেদর বয্াপাের সব �শাসিনক িস�াে� জিড়ত থাকেব৷
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18.2.1 যিদ এই হয্া�বুক অনুযায়ী েনওয়া েকােনা �শাসিনক িস�াে� েকান ছা�ছা�ীর
অব�ােনর েকােনা পিরবতর্ ন না হয় এবং/অথবা এক �ু লবেষর্ সব িমিলেয় দশ(10)
িদেনর েবিশ সাসেপনশন না হয়, তাহেল টীম/িটইএএম িমিটেঙর �েয়াজন েনই৷

18.2.2 যিদ এই হয্া�বুক অনুযায়ী েনওয়া েকােনা �শাসিনক িস�াে� েকান ছা�ছা�ীর
অব�ােনর েকােনা পিরবতর্ ন হয় এবং/অথবা এক �ু লবেষর্ সব িমিলেয় দশ(10)
িদেনর েবিশ সাসেপনশন হয়, তাহেল শৃ�লা সং�া� েকােনা �শাসিনক িস�া�
েনবার আেগ টীম/িটইএএম িমিটেঙর �েয়াজন৷

18.3

এই হয্া�বুক অনুযায়ী েকােনা �শাসিনক িস�া� েনবার আেগ, আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহডেক িনধর্ারণ করেত হেব েয ছা� বা ছা�ীিট �িতব�ী ছা�/ছা�ী িহসােব
িচি�ত হেয়েছ িকনা অথবা েকােনা িবেশষ িশ�া মূলয্ায়েনর জেনয্ সুপািরশ করা হেয়েছ যার
েযাগয্তার িস�া� এখেনা হয়িন৷

18.3.1 েকােনা ছা� বা ছা�ী যার িবেশষ িশ�া এবং আনুসি�ক পিরেষবা পাবার েযাগয্তার
িস�া� এখেনা হয়িন, এবং েয েকােনা আচরেণ িল� িছল যা েকােনা িনয়ম বা
আচরণিবিধ ল�ন কেরেছ, েস ে�ট এবং েফডােরল িবেশষ িশ�া আইন অনুসাের
যা সুর�া েদওয়া হয় তা দািব করেত পাের যিদ �ু েলর শৃ�লার�ার মত বয্ব�া
েনবার ঘটনা ঘটার আেগ েথেকই জানা থাকত েয এই ছা� বা ছা�ীিটর
�িতব�কতা আেছ৷

a. ধের েনওয়া হেব েয �ু ল িডপাটর্েম� আেগ েথেক জানত েয ছা�/ছা�ীিট
একজন �িতব�ী যিদ �ু েলর শৃ�লার�ার মত বয্ব�া েনবার ঘটনা ঘটার
আেগ িনে�া�গিল হেয় থােক:

(i)

বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক যিদ িলিখত ভােব েকােনা কমর্কতর্ া
বা �শাসনক কমর্চারী বা ছা�/ছা�ীিটর েকােনা িশ�কেক জািনেয়
থােকন েয ছা�/ছা�ীিটর িবেশষ িশ�া ও আনুসি�ক পিরেষবার
�েয়াজন আেছ; অথবা

(ii)

বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক ছা� বা ছা�ীিটর জেনয্ েকােনা
মূলয্ায়েনর অনুেরাধ জািনেয় থােকন; অথবা

(iii)

ছা�/ছা�ীিটর িশ�ক বা অনয্ েকােনা �ু েলর কম� ছা�/ছা�ীিটর
�দিশর্ত েকােনা আচরেণর পয্াটানর্ িনেয় তােদর িনিদর্ � উে�েগর কথা
সরাসির অিফস অফ �ু েড� সািভর্ েসস-এর িডের�রেক বা েকােনা
কমর্কতর্ ােক জািনেয়িছেলন৷

b. ধের েনওয়া হেব েয �ু ল িডপাটর্েম� আেগ েথেক জানতনা েয ছা�/ছা�ীিট
একজন �িতব�ী, যিদ:

(i)

বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক ছা� বা ছা�ীিটর জেনয্ মূলয্ায়েনর
অনুেমাদন েদনিন; অথবা
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(ii) বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক ছা� বা ছা�ীিটর জেনয্ পিরেষবা
অ�ীকার কেরেছন; অথবা

(iii) ছা� বা ছা�ীিটর মূলয্ায়ন হেয়িছল এবং তার িবেশষ িশ�া ও আনুসি�ক
পিরেষবার জেনয্ েযাগয্তা িছলনা৷

c. যিদ �ু ল িডপাটর্েম�র কােছ ছা� বা ছা�ীিটর �িতব�কতার খবর িছলনা বেল
ধরা হয়, তাহেল েসই ছা� বা ছা�ীিটেক এই হয্া�বুেক েদওয়া শৃ�লা
িনয়মাবলী অনুসাের শাসন করা যােব খািল িনেচ েদওয়া সীমাব�তা ছাড়া:

18.4

(i)

ছা� বা ছা�ীিটর যখন শাি�র সময় চলেছ তখন যিদ ছা� বা
ছা�ীিটর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক তার মূলয্ায়ন করার জেনয্
অনুেরাধ কেরন, তাহেল েসই মূলয্ায়ন তৎপরতার সে� করেত হেব;
এবং

(ii)

যতিদন না মূলয্ায়ন স�ূণর্ হে�, ছা� বা ছা�ীিট �ু ল কতৃর্ পে�র
িস�া� মত িশ�াগত অব�ােন থাকেব৷

এই হয্া�বুক অনুযায়ী েকােনা �শাসিনক িস�া� যিদ ছা� বা ছা�ীিটর অব�ান
�ভািবত কের এবং/অথবা এক �ু লবেষর্ িমিলত ভােব দশ(10) িদেনর েবিশ েমাট
সাসেপনশেনর কারণ হয় এবং/অথবা এ�পালশেনর কারণ হয়, তাহেল িনে�া�
�ি�য়াগিল �েয়াগ করা হেব:

18.4.1 �ু ল একিট অিভবয্ি� পযর্ােলাচনার আেয়াজন করেব, ছা�/ছা�ীিটর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক এবং ছা�ছা�ীেদর টীম/িটইএএম –এর সংি�� সদসয্রা
িমিলত ভােব িনধর্ারণ করেব েয ছা� বা ছা�ীিটর অনয্ায় আচরণ তার
�িতব�কতার অিভবয্ি� িছল িকনা৷ এই িনধর্ারণ �ি�য়ায় টীম িবেবচনা করেব:
(a) ছা� বা ছা�ীিটর �িতব�কতা এই আেলাচয্ আচরণিটর কারণ িছল িকনা,
অথবা তার সােথ সরাসির ও যেথ� স�কর্ িছল িকনা; অথবা (b) আেলাচয্
আচরণিট ছা� বা ছা�ীিটর আইইিপ এবং/অথবা 504 পিরক�না রপায়ন না করার
সরাসির ফল িকনা৷ এই অিভবয্ি� পযর্ােলাচনার িনধর্ারেণর ওপর িনভর্ র কের
��ািবত সৃ�লার�ার বয্ব�া �েয়াগ করা হেত পাের বা না হেত পাের৷

18.4.2 যিদ টীম িনধর্ারণ কের েয ছা� বা ছা�ীিটর আচরণ তার �িতব�কতার
অিভবয্ি�, তাহেল ছা� বা ছা�ীিটেক েয অব�ােন িছল েসখােন িফিরেয় েদওয়া হেব
যিদনা বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক এবং �ু ল িডি�� রািজ হয় ছা� বা
ছা�ীিটর অচরনগত হ�ে�প পিরক�নার অ� িহসােব তার অব�ান পিরবতর্ ন
করেত৷ এছাড়াও, টীম-েক স�র পদে�প িনেত হেব যিদ আইইিপ এবং/অথবা 504
পিরক�নায়, অব�ােন বা রপায়েন েকােনা �িট থােক তার �েযাজয্ ে�ট এবং
েফডােরল আইন ও িবধােনর সােথ স�িত েরেখ �িতকার করার জেনয্, যােত
থাকেব ছা� বা ছা�ীিটর জেনয্ বয্বহািরক আচরণ মূলয্ায়ন করােনা, যিদ েসধরেনর
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মূলয্ায়ন তার েয আচরেণর জেনয্ এই অিভবয্ি�র পযর্ােলাচনা টীম িমিটং হেলা তা
ঘটার আেগ না হেয় থােক; এবং হয় একিট আচরণগত হ�ে�প পিরক�না রপায়ন
করা হেব অথবা �েয়াজনমত বতর্ মান আচরণগত হ�ে�প পিরক�না পযর্ােলাচনা ও
পিরবতর্ ন করা হেব৷

18.4.3 যিদ টীম িনধর্ারণ কের েয ছা� বা ছা�ীিটর আচরণ তার �িতব�কতার অভবয্াি�
নয়:

a. টীম তাহেল একটা িবক� পিরক�না গঠন করেব যা ছা� বা ছা�ীিটেক তার
সাসেপনশেনর সময় িবনা খরেচ উপযু� সরকারী িশ�া�ম �দান করেব;

b. টীম, ে�ট ও েফডােরল আইন ও িবধান অনুসাের একিট িলিখত েনািটেসর
সােথ এই িবক� পিরক�না ছা� বা ছা�ীিটর বাবা-মা/ অিভভাবক/
ত�াবধায়েকর কােছ েপশ করেব৷ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক যিদ এই
িবক� পিরক�না মত পিরেষবা �দােনর ��ােব স�িত না েদন বা িদেত না
পােরন তার জেনয্ সাসেপনশন �েয়ােগ েকােনা বাধা হেবনা৷

c. যিদ ছা� বা ছা�ীিটর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক ময্াসাচু েসট্স
িডপাটর্েম� অফ এডু েকশন বুয্েরা অফ ে�শাল এডু েকশন অয্াপীল্স এর সামেন
একটা শনািনর আেবদন কেরন, তখন ছা� বা ছা�ীিটর অ�বর্ত� িবক�
িশ�াগত অব�ান চালু থাকেব, যা িচি�ত হেয়েছ �ু েলর এই হয্া�বুক অনুসাের
�শাসিনক িস�া� েনওয়ার ফেল, যতিদননা এই শাি�র েময়াদ েশষ হে� বা
শনািন আিধকািরেকর আেদশ অনুযায়ী ছা� বা ছা�ীিটর অব�ােনর পিরবতর্ ন
হে�, যা আেগ হেব৷

18.4.4 েয েকােনা পিরি�িতেতই েযখােন অব�ােনর পিরবতর্ ন হে� অথবা দশ(10) অথবা
তার েবিশ �ু লিদবস সাসেপনশন হে�, েসখােন ছা� বা ছা�ীিটেক িবনা খরেচ
উপযু� সরকারী িশ�া�ম �দান করেত হেব৷
�ু ল কম�রা েকােনা িবেশষ পিরি�িতেত ে�� অনুযায়ী িবেবচনা কের িস�া� েনেবন
েকােনা ছা� বা ছা�ী েয আচরণিবিধ ল�ন কেরেছ তার অব�ােনর পিরবতর্ েনর
আেদশ েদেবন িকনা৷

18.4.5 শৃ�লাভে�র শাি�র �শাসিনক িস�াে�র তািরখ েথেক দশ(10) �ু লিদবেসর মেধয্,
িনেচ েদওয়া কাজগিল করেত হেব:

a. টীম িমিলত হেব ছা� বা ছা�ীিটর কাযর্কারী আচরেণর মূলয্ায়ন করােনার জনয্,
যিদ েস মূলয্ায়ন আেগই না হেয় িগেয় থােক;

b. টীম, ছা� বা ছা�ীিটর আচরণগত হ�ে�েপর পিরক�না বা�বািয়ত করেব যিদ
েস বা�বায়ন েসই ঘটনার আেগই না হেয় িগেয় থােক যার ফেল এই
শাি��দান; অথবা
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c. টীম, ছা� বা ছা�ীিটর আচরণগত হ�ে�েপর পিরক�না পযর্ােলাচনা ও পিরবতর্ ন
করেব যিদ েসই পিরক�না বা�বািয়ত হেয় থােক েসই আচরেণর আেগই
ফেল এই শাি��দান৷

যার

18.4.6 টীম, অব�ান পিরবতর্ েনর িস�া� িনেত পাের, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়েকর
অনুমিত িনেয় বা না িনেয়, েকােনা অ�বর্ত� িবক� িশ�াগত অব�ােন যা
পঁয়তাি�শ(45) িদেনর েবিশ হেবনা, েযখােন িবনা খরেচ উপযু� সরকারী
িশ�া�ম �দান করা হেব, িনেচ েদওয়া এক বা একািধক কারেণ:

a. েকােনা ছা� বা ছা�ী �ু েল অথবা �ু েলর েকােনা অনু�ােন অ� িনেয় এেসিছল;
b. েকােনা ছা� বা ছা�ী �ু েল অথবা �ু েলর েকােনা অনু�ােন েজেনশেন েকােনা
েবআইিন �াগ এবং/অথবা িনয়ি�ত ব� সে� েরেখেছ, বয্বহার কেরেছ, িবি�
কেরেছ বা িবি� করার েচ�া কেরেছ; অথবা

c. েকােনা ছা� বা ছা�ী �ু েল, �ু েলর চ�ের অথবা �ু েলর েকােনা অনু�ােন অনয্
েকােনা বয্ি�র ওপর গরতর ৈদিহক আঘাত কেরেছ৷ “গরতর ৈদিহক
আঘাত” আেরা িনিদর্ � কের সং�ািয়ত হয় েযখােন যেথ� জীবন-সংশয়, চূ ড়া�
শারীিরক েবদনা, দীঘর্�ায়ী ও সু�� অ�হািন অথবা েদেহর েকােনা অে�র বা
েদহযে�র বা মানিসক দ�তার হািন বা দীঘর্�ায়ী বয্বহােরর অপারগতা ঘেট৷

18.4.7 �ু ল ময্াসাচু েসট্স িডপাটর্েম� অফ এডু েকশন বুয্েরা অফ ে�শাল এডু েকশন
অয্াপীল্স-এর কােছ আেদশ চাইেত পাের েকােনা ছা� বা ছা�ীেক পঁয়তাি�শ(45)
�ু লিদবস পযর্� েকােনা অ�বর্ত� িবক� িশ�াগত অব�ােন রাখার জেনয্ যিদ �ু ল
িনধর্ারণ কের েয ছা� বা ছা�ীিটর তার বতর্ মান অব�ােন থাকেল যেথ� স�াবনা
আেছ ছা� বা ছা�ীিটর িনেজর বা অনয্েদর আঘাত�া� হবার৷

19.0 এ�পালশন নীিত – অ�, �াগস ও শারীিরক আ�মন
19.1

েকমি�জ �ু ল কিমিটর নীিত হেলা ছা�ছা�ীেদর আচরণগত সমসয্া েমটােত সাহাযয্ করেত
সব রকেমর �েচ�া করেত হেব েকােনা রকম চরম শাি�মূলক বয্ব�ার �েয়াগ ছাড়াই,
সাসেপনশেনর �েয়াগ সুপািরশ সব সময় করা হেব একমা� েশষ উপায় িহসােব এবং
সাসেপনশেনর িবক� উপায়গিল সব সময় আেগ েভেব েদখেত হেব৷ েকােনা ছা�ছা�ীর
সাসেপনশেনর আেগ িক ধরেনর হ�ে�প করা যায় তার উদাহরেণ অ�গর্ত িক� এেতই
সীমাব� নয়, এগিল: �মা �াথর্না, �িতপূরণ, কিমউিনিটেত জানােনা এবং পিরেষবা েদওয়া,
ঝগড়ার মধয্�তা, হািননাশক িবচার, শাি�মূলক কাজ, কাউে�িলং, �ু েলর ি�য়াকমর্ েথেক
বাদ েদওয়া, লাে�র সময় আটেক রাখা, অিফেস শৃ�লাভে�র নািলশ করা, �ােসর বাইের
বিসেয় রাখা, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক খবর েদওয়া, বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেদর সােথ িমিটং করা, সুেযাগ সুিবধা �াস করা, �ু েড� ক�া�
করা, গাইেড� কাউে�লরেক জানােনা, ে�ড েলেভল বা িবি�ং পিরচালকেক জানােনা,
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�ু েড� সােপাটর্ টীম (এসএসিট)-েক জানােনা হ�ে�প করার জেনয্, ছা�ছা�ী আচরণ চু ি�
করা, আচরণ সাহাযয্কারী পিরক�না, িশ�েকর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেদর সােথ
আেলাচনা, সাবধান করা, �ু েলর িভতের সাসেপনশন এবং/অথবা �ু েলর বাইের সাসেপনশন৷
এছাড়াও, েকােনা েকােনা ে�ে�, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর িবেবচনার �েয়াজন হেত
পাের ময্াসাচু েসট্স িডপাটর্েম� অফ িচলে�ন এ� ফয্ািমিলস-এর কােছ িরেপাটর্ েদওয়া
উপযু� কাজ হেব িকনা এই পিলিসর অ�গর্ত িবধানগিলর ল�েনর কথা জািনেয়৷ এখােন
েখয়াল রাখেত হেব েয ওপের েদওয়া হ�ে�েপর তািলকািট স�ূণর্ নয় এবং সব ধরেনর
হ�ে�প সব পিরি�িতেত চেলনা; বর�, হ�ে�প যা করা হেব তা িনভর্ র করেব অনয্ােয়র
গরে�র ওপর৷ যাই েহাক, েসই ে��গিলেত যখন েকােনা ছা�ছা�ীর আচরণ �ু েল বয্াঘাত
ঘটায়, ছা�ছা�ীর বা অনয্েদর পে� হািনকারক অথবা কমনওেয়ল্থ অফ ময্াসাচু েসট্স-এর
আইন �ারা িনিষ� েকােনা আচরেণ িল� হয় তখন শাি� েদওয়া �েয়াজন হেত পাের৷ এই
�েয়াজনগিল ল�েনর িনিদর্ � পিরি�িতর ওপর িভিত্ত কের, েকােনা ছা�ছা�ীেক শাি� েদওয়া
হেত পাের বা তােক েকােনা উপযু� িসিট/েহলথ এডু েকশন ে�া�ােম সুপািরশ করা হেত
পাের৷
িদ কমনওেয়ল্থ অফ ময্াসাচু েসট্স এডু েকশনাল িরফমর্ অয্া� অফ 1993 অনুযায়ী
েকােনা ছা� বা ছা�ীেক যিদ �ু েলর চ�ের বা �ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল
স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত পাের েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস,
িবপ�নক অ� িনেয়, বা েকােনা িনয়ি�ত ব� েযমন বিণর্ত আেছ পিরে�দ 94িসেত, েযমন এলেকাহল, মািরজুয়ানা, েকােকন, ওিপওড, এবং েহেরাইন িনেয় পাওয়া
যায়, তােক আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড �ু ল েথেক বা �ু ল িডি�� েথেক
বিহ�ার করেত পােরন৷ এছাড়াও, যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ী �ু েলর চ�ের বা
�ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত পাের
েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল,
িশ�ক, সম-েপশাদারী বা অনয্ েকােনা �ু ল কম�েক আ�মন কের, তােক আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড �ু ল েথেক বা �ু ল িডি�� েথেক বিহ�ার করেত পােরন৷
েকােনা ছা�ছা�ী যিদ �ু ল েথেক M.G.L.c. 71, §37H অনুযায়ী সাসেপে�ড হয় তার
সুেযাগ থাকেব িনেচ েদওয়া েসকশন 21 অনুসাের িশ�া পিরেষবা পাবার এবং েস
এই অপসারেণর সময় তার পড়ােশানা এিগেয় িনেয় েযেত পারেব৷
েকােনা কম� সদসয্ যিদ েকােনা আ�মেনর ঘটনা েদখেত পায় যা জানেত পায়
তাহেল েস তখিন তা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক জানােব৷
কােজই, এই নীিত �েযাজয্ হেব, িবপ�নক অ� রাখার ে�ে�, িনয়ি�ত ব� রাখার
ে�ে�, এবং েকােনা ছা�ছা�ী �ারা েকােনা কম�েক আ�মেনর ে�ে�৷
েকােনা ছা�ছা�ী যিদ �ু ল েথেক M.G.L.c. 71, §37H অনুযায়ী সাসেপে�ড হয় তার
সুেযাগ থাকেব এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ িবধান অনুযায়ী িশ�া পিরেষবা পাবার এবং
এই অপসারেণর সময় তার পড়ােশানা এিগেয় িনেয় যাওয়ার৷

19.2

অ�
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�ু েল েকােনা অ� আনা, �ু েলর মােঠ অথবা �ু েলর েকােনা ি�য়াকেমর্ েকােনা অ�
বয্বহার করা, অথবা লকাের, পেকেট, �ু েল থাকার সময়, �ু ল বােস থাকার সময়, অথবা
েকােনা �ু েলর পেরর ি�য়াকেমর্র সময় অ� রাখা একিট গরতর অপরাধ এবং �ু েলর
িনয়ম ও িবধােনর পিরপ�ী, এটা একটা েবআইিন কাজও বেট৷ অ� িতন ধরেনর হয়:

a. েযগিল “আইনত িবপ�নক”, তার মেধয্ আেছ েসই সব অ�গিল েযগিল সে�
রাখা েবআইিন, েযমন েযগিল িনেয় েঘারা যায় এবং অনয্ কাউেক ভয় েদখােনা
বা �িত করার উে�েশয্ বয্বহার করা যায়, েসইগিলেক িবপ�নক অ� বেল
ধরা হয়৷ িনে�া�গিল “আইনত িবপ�নক অে�র” মেধয্ অ�গর্ত িক� এেতই
সীমাব� নয়:

i.
ii.

েকােনা েছারা যার দুিদেক ধার েদওয়া ফলা আেছ, সুইচ ে�ড বা অনয্
েকােনা েছারা যার সয়ংি�য় ি�ং িডভাইস আেছ যা িদেয় ফলাটা বাঁট
েথেক েবিরেয় আেস, েকােনা ি�েলেটা বা ডয্াগার,

iii.

ধাতু র নাকল্স, নানচাকু, শিরেকন, বা অনয্ েকােনা ধারােলা তারার মত
িজিনস যার উে�শয্ ছুঁ েড় েমের মানুষেক আহত করা,

iv.
v.

b.

েয েকােনা ধরেনর আে�আ�, িবিব ব�ুক ও এয়ার রাইেফল সহ,

�য্াক জয্াক, ে�া গানস,
েকােনা আমর্ বয্া� যা চামড়ার ৈতরী ও ধাতু র �াইকস, পেয়�স বা
�াডস লাগােনা; অথবা অনয্ েকােনা পদাথর্ িদেয় ৈতরী এইরকেমর িজিনস৷

vi.

গদা, িটয়ার গয্াস বা অনয্ েকােনা িজিনস যা িদেয় অনয্ কাউেক অ�ম
কের েদওয়া যায়,

vii.

আতসবািজ বা অনয্ েকােনা ধরেনর িবে�ারক,

viii.

এই ধরেনর অনয্ানয্ অ� যা ময্াসাচু েসট্স েজনােরল ল, চয্া�ার 269,
েসকশন 10-এ বিণর্ত আেছ৷

অনয্ানয্ িনিষ� িজিনস, যা যিদও ময্াসাচু েসট্স েজনােরল ল, চয্া�ার 269,
েসকশন 10-এ অ� িহসােব ধরা েনই, িক� িনিষ� করা আেছ �ু েলর চ�ের বা
�ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত পাের
েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস৷ এই িজিনসগিল যা �ু েল েকােনা ছা�ছা�ীর েকােনা
যুি�স�ত কােজ লােগনা তা �ু েলর চ�ের বা �ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল
স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত পাের েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস-েসখােন
সে� রাখা বা বয্বহার করা অনুেমািদত নয়:
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c.

i.

েকােনা ধরেনর, েশেপর বা ল�ার ছু ির, েযমন চািবর িরেঙর ছু ির বা
�াফিটং ছু ির,

ii.

েকােনা সাইেজর ে�ড,

iii.

েরজার, ব� কাটার,

iv.

েচন,চাবুক বা েকােনা ধাতু র ব� যার সােথ পড়ােশানার েকােনা স�কর্
েনই অথবা ছা�ছা�ীেদর েকােনা যুি�স�ত কােজ লােগনা, �ু েলর চ�ের বা
�ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত
পাের েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস ইতয্ািদ �ু েলর পিরেবেশ৷

অনয্ানয্ সাধারন িজিনস বা ব� যা েকানরকম িবপ�নক ও শাসােনার ভি�েত
বয্বহার করা েযেত পাের৷ এই ধরেনর িজিনস হেত পাের: েপি�ল, কাঁিচ, ছুঁ চ ও
আলিপন, েপেরক, কােঠর কােজর য�পািত, ইতয্ািদ৷ এইধরেনর িজিনস িবপ�নক
ভােব বা শাসােনার ভি�েত বয্বহার করেল তার শাি� �ু ল েথেক সাসেপনশন বা
এ�পালশন হেত পাের৷ এছাড়াও, েকােনা অেযৗি�কর ভােব িবপ�নক েকােনা
েখলার েকৗশেলর বয্বহার বা বয্বহােরর েচ�া যা অনয্ কােরা �া�য্ বা িনরাপত্তার
বয্াঘাত হেত পাের, েযমন েহলেমট িক�া অনয্ েকােনা েখলার উপকরেণর অ�
িহসােব বয্বহার �ু ল েথেক সাসেপনশন বা এ�পালশেনর কারণ হেত পাের৷

েখয়াল রাখেবন: েকােনা ধরেনর েখলনা বা নকল অ�, েযমন ব�ুক এবং েছারা িনেয় েঢাকা
বারণ �ু েলর চ�ের, বা �ু েলর মােঠ, বা �ু ল বােস, বা �ু েলর েসৗজেনয্ করা এবং/অথবা �ু ল
স�িকর্ত েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত পাের েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস৷ এই ধরেনর
িজিনসগিল বােজয়া� করা হেব এবং আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড যিদ মেন কেরন েয এেত এই
নীিতর ল�ন হেয়েছ তাহেল তা �ু ল েথেক সাসেপনশন বা এক্�াল্সেনর কারণ হেত পাের৷

19.3

�াগস/�েবয্র অপবয্বহার
িনেচ িববৃত করা নীিতিট একিট �শাসিনক বয্ব�া যা েকমি�জ �ু ল কিমিট অনুেমাদন
কেরেছ৷ এই িনেদর্ িশকাগিল কখনই িবক� হেবনা অনয্ েকােনা আইিন �ি�য়ার যা েকমি�জ
পুিলস িডপাটর্েম�র তদে�র বা অনয্ েকােনা আইন র�াকারী সং�ার তদে�র ফেল হেয়েছ৷
এই নীিতর উে�শয্ েকমি�জ পাবিলক �ু েলর কম�েদর এই নীিত ভ�কারীেদর জেনয্ িস�া�
েনবার সাহাযয্ করা এবং তা 603 C.M.R. 28.00 এবং অনয্ানয্ ময্াসাচু েসট্স ে�েটর
আইনকানুেনর সােথ স�িকর্ ত ছা�ছা�ীেদর অিধকারেক ল�ন করেবনা৷
েকােনা ছা� বা ছা�ীেক যিদ �ু েলর চ�ের বা �ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল স�িকর্ ত
েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত পাের েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস, েকােনা িনয়ি�ত ব�র
সােথ পাওয়া যায় যা সং�ািয়ত আেছ চয্া�ার 94িস-েত যার অ�গর্ত িক� এেতই সীমাব�
নয়: অয্ালেকাহল, মািরজুয়ানা, েকােকন, অথবা েহেরািয়ন, তােক আপার �ু েলর
�ি�পাল/েহড �ু ল েথেক বা �ু ল িডি�� েথেক বিহ�ার করেত পােরন৷
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এছাড়াও, এই সতয্ েখয়াল েরেখ েয অয্ালেকাহেলর বয্বহার বয্বহারকারীর �া�য্ ও িনরাপত্তা
িবি�ত করেত পাের এবং মেন েরেখ েয েকােনা অয্ালেকাহিলক পানীয় সাধারণ িনয়মশৃ�লা
র�ার ওপর িকধরেনর হািনকারক �ভাব েফলেত পাের, েকমি�জ �ু ল কিমিট �ু ল স�িত্তর
িভতের বা �ু েলর েকােনা অনু�ােন অয্ালেকাহিলক পানীয় বয্বহার করা, কাউেক েদওয়া বা
পান করা িনিষ� কেরেছ৷
এছাড়াও, েকােনা ছা�ছা�ী, েস েয বয়েসরই েহাক, েয অয্ালেকাহিলক পানীয় পান কেরেছ
�ু েলর মােঠ থাকার সময়, েকােনা �ু েলর েসৗজেনয্ করা ি�য়াকাে�, যার অ�গর্ত েকােনা
অয্ােথেলিটক �ীড়া, অংশ�হন করার আেগ বা অংশ�হন করার সময়, েসই ি�য়াকা�
েথেক িবতািড়ত হেব এবং তার িবরে� এই হয্া�বুেক েদওয়া প�িত অনুসাের শাি�মূলক
বয্ব�া েনওয়া হেব৷ এছাড়াও, েকােনা ছা�ছা�ী, েস েয বয়েসরই েহাক, েয অয্ালেকাহিলক
পানীয় সােথ েরেখেছ, পান কেরেছ, কাছাকািছ পাওয়া েগেছ, িবিল বা িবি� কেরেছ �ু েলর
মােঠ থাকার সময়, েকােনা �ু েলর েসৗজেনয্ করা ি�য়াকাে�, যার অ�গর্ত েকােনা
অয্ােথেলিটক �ীড়া, অংশ�হন করার আেগ বা অংশ�হন করার সময়, েসই ি�য়াকা�
েথেক িবতািড়ত হেব এবং তার িবরে� এই হয্া�বুেক েদওয়া প�িত অনুসাের শাি�মূলক
বয্ব�া েনওয়া হেব৷
েকােনা ছা�ছা�ী যিদ �ু ল েথেক M.G.L.c. 71, §37H অনুযায়ী সাসেপে�ড হয় তার সুেযাগ
থাকেব এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ িবধান অনুযায়ী িশ�া পিরেষবা পাবার এবং এই অপসারেণর
সময় তার পড়ােশানা এিগেয় িনেয় যাওয়ার৷

19.4

�াগস/পদাথর্ অপবয্বহােরর সং�া

a.

েকােনা িনয়ি�ত এবং/অথবা িবপ�নক ব�র কাছাকািছ পাওয়া েগেছ মােন হয় েয
ছা� বা ছা�ীিটেক, েয অ�েল েকােনা িনয়ি�ত ব�, নন-ে�স�াইবড িনয়ি�ত ব�,
নােকর্ ািটক �াগ, হয্ালুিসেনােজিনক �াগ, অয্ামেফটামাইন, বািবর্িটউেরট, মািরজুয়ানা,
ওিপয়েয়ড, এলকহিলক পানীয়, েয েকােনা ধরেনর মাদক�বয্ িবি�, িবিল, বয্বহার
বা সে� রাখা হে� �ু ল চ�েরর মেধয্ বা �ু েলর আওতায় থাকার সময়, েসই
অ�েলর খুব কাছাকািছ পাওয়া েগেছ, অথবা �াগ আনুসি�ক িবি�, িবিল, বয্বহার
বা সে� রাখা হে� �ু ল চ�েরর মেধয্ বা �ু েলর আওতায় থাকার সময় েযখােন
েসই িনয়ি�ত এবং/অথবা িবপ�নক ব� বয্বহার হেয়েছ, ধরা পেড়েছ অথবা
বােজয়া� হেয়েছ, েসই অ�েলর খুব কাছাকািছ পাওয়া েগেছ; এবং েস েকােনা
যুি�স�ত েচ�া কেরিন েস জায়গা েছেড় যাবার জেনয্৷ উদাহরণ �রপ, েকােনা
ছা�ছা�ীেক িনয়ি�ত এবং/অথবা িবপ�নক ব�র কাছাকািছ পাওয়া েগেছ বলা হেব
যিদ তােক েদখা যায় হলওেয়েত এক বা একািধক ছা�ছা�ীর সােথ হাঁটেত যারা
ভােলাভােব জিড়ত িনয়ি�ত ব�, নন-ে�স�াইবড িনয়ি�ত ব�, নােকর্ ািটক �াগ,
হয্ালুিসেনােজিনক �াগ, অয্ামেফটামাইন, বািবর্িটউেরট, মািরজুয়ানা, ওিপয়েয়ড,
এলকহিলক পানীয়, েয েকােনা ধরেনর মাদক�বয্ িবি�, িবিল, বয্বহার বা রাখার
সে�, এবং ছা� বা ছা�ীিট েয েসই ছা�ছা�ীর সে� আেছ েয এই িনিষ� আচরেণ
িল� েস েকােনা যুি�স�ত েচ�া কেরিন েসই জায়গা েছেড় যাওয়ার জনয্৷ অনয্
ভােব বলেত েগেল, ছা� বা ছা�ীিট জানত েয েকােনা শৃ�লার িনয়েমর ল�ন হে�
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িক� তাও েস েসই ল�েনর জায়গােতই েথেকেছ যখন তার উিচত িছল অনয্ানয্
ছা�ছা�ীেদর এবং েসই ঘটেত থাকা ল�েনর জায়গা েছেড় চেল যাওয়া৷

b.

েকােনা েসইরকেমর পিরি�িতেত যখন েকােনা ছা�ছা�ী �ু েল থাকার সময় েকােনা
এলকহিলক পানীয় অথবা মাদক�েবয্র �ভােব রেয়েছ, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
বা মেনানীত বয্ি� েসই ছা� বা ছা�ীিটেক নাসর্ বা ডা�ােরর কােছ পাঠােত
পােরন, ছা�/ছা�ীিটর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক খবর িদেত পােরন,
ঘটনািট উপযু� িচিকৎসাগত এবং/অথবা আইিন কতৃর্ প�েদর জানােত পােরন, এবং
ছা�/ছা�ীিটর ও তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেদর সােথ একিট িমিটংেয়র
বয্ব�া করেবন৷

c.

যােদর �াগ, এলেকাহল এবং অনয্ানয্ পদাথর্ অপবয্বহােরর সমসয্া আেছ েসই
ছা�ছা�ীেদর এবং তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেদর উৎসাহ েদওয়া হয়
এই সমসয্ার সমাধান খুজ
ঁ েত �ু ল কম�েদর সাহাযয্ েনওয়ার জেনয্, এবং তােদর
উপযু� িসিট/েহলথ সং�ার কােছও পাঠােনা হয় পদাথর্ অপবয্বহােরর িচিকৎসা ও
সাহােযয্র জেনয্৷

d.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড অথবা অয্ািস�য্া� ি�িসপােলর িবেবচনা মত, এই
ধরেনর ছা�ছা�ীেদর সুেযাগ েদওয়া হেত পাের এবং উৎসাহ েদওয়া হেত পাের
েকােনা সং�ায় েযেত যারা এই ধরেনর সমসয্ায় থাকা বয্ি�েদর িচিকৎসায়
িবেশষ�৷ ছা�ছা�ীেদর যােদর �াগ, এলেকাহল এবং অনয্ানয্ পদাথর্ অপবয্বহােরর
সমসয্া আেছ এবং তােদর বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেদর উৎসাহ েদওয়া হয়
�ু ল কম�েদর সাহাযয্ িনেয় উপযু� িসিট/েহলথ সং�ার কােছ পাঠােনার জেনয্
পিরক�না, হ�ে�প ও েরফােরল করেত েযখােন পদাথর্ অপবয্বহােরর িচিকৎসা ও
সাহাযয্ হয়৷

e.

এই ধরেনর সমসয্া িনেয় সবরকেমর কথাবাতর্ া এেকবাের েগাপনীয় রাখেত হেব৷

f.

উপর�, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড �িতিট ঘটনা িবচার করেবন খািল েয
ছা�ছা�ীরা জিড়ত তােদর ওপর এর �ভােবর জেনয্ নয় যারা এই ঘটনার সা�ী
েথেকেছ তােদর ওপেরও এর �ভাব বুেঝ তােদর মানিসক/সামািজক �া�য্র�ার
উপযু� িসিট/েহলথ সং�ার কােছ পাঠােনার বয্ব�া �েয়াজন মত েনেবন৷

g.

েয ছা�ছা�ীরা অয্ালেকাহল ও িনয়ি�ত ব�র কাছাকািছ েথেকেছ তােদর জেনয্
�ি�য়া:

i.

যিদ �মািনত হয় েয ছা� বা ছা�ীিট জানত েয েকউ �াগস বা
অয্ালেকাহল বয্বহার করেছ, িবি� করেছ বা �দশর্ন করেছ তা সে�ও
েসখান েথেক যাবার জেনয্ েকানরকম যুি�স�ত েচ�া কেরিন, তাহেল তার
িতন িদন পযর্� সাসেপনশন হেব এবং তােক উপযু� িসিট/েহলথ সং�ার
কােছ পাঠােনা হেব পদাথর্ অপবয্বহার স�ে� এডু েকশন ে�া�ােমর জনয্৷
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ii.

19.5

যিদ অয্াডিমিনে�টর িনধর্ারণ কেরন েয যেথ� পািরপািশর্ক সা�য্�মান
রেয়েছ িনি�ত করার জেনয্ েয ছা� বা ছা�ীিট কাছাকািছ িছল �াগ
অথবা অয্ালেকাহল বয্বহাের অংশ েনবার জনয্, তাহেল তার বয্বহারকারীর
মত একই শাি� হেব৷

h.

িনয়ি�ত ব� সে� রাখা মােন, �ু ল কতৃর্ পে�র এি�য়াের থাকার সময়, ছা� বা
ছা�ীিট বয্ি�গত িজিনসপে�র মেধয্ অথবা তার অিধকাের থাকা জায়গায় (েযমন,
লকার) িনয়ি�ত ব� আেছ৷

i.

িনয়ি�ত এবং/অথবা িবপ�নক ব� বয্বহার কেরেছ অথর্ হয় েয ছা� বা ছা�ীিটেক
যুি�স�তভােব মেন করা হয় েয েস তা বয্বহার কেরেছ (উদাহরণ �রপ:
অয্ালেকাহল পান করা, েকােকন অথবা ওিপয়েয়ড বয্বহার কেরেছ, মািরজুয়ানা
ধুমপান কেরেছ িপল িনেয়েছ, ইতয্ািদ) অথবা তােক এগিলর �ভােব পাওয়া েগেছ
যখন েস �ু ল কতৃর্ পে�র এি�য়াের িছল৷ বয্বহার কথাটার অেথর্র মধয্ থাকেব
েকােনা ে�সি�পশন ওষুেধর অননুেমািদত বয্বহার বা অপবয্বহার৷

j.

এই রকম পদাথর্ িবিল করার অথর্ হয় েসই পদাথর্ এক বয্ি�র কাছ েথেক আেরক
বয্ি�র কােছ যাওয়া, েকােনা টাকাপয়সার বা অনয্ানয্ দামী িজিনেসর েলনেদন েহাক
বা না েহাক৷ েকােনা িনয়ি�ত ব� সে� রাখা বা বয্বহার করা বা িবিল করা
এ�পালশন নীিতর অধীেন িবচাযর্৷

�ু ল কম�েদর আ�মন করা/শাসােনা
ছা�ছা�ীেদর েকােনা �ু ল কম�েক আ�মন করা, গালাগািল েদওয়া, বা হয়রািন করা
িনিষ�৷এই আচরণগিলর সং�া হেত পাের: (1)ই�াকৃ তভােব, েজেনবুেঝ, অথবা অসাবধােন
অেনয্র শারীিরক হািন করা; (2)ই�াকৃ তভােব বা েজেনবুেঝ, অনয্েক আস� ৈদিহক হািন
করার ভয় েদখােনা; অথবা (3)ই�াকৃ তভােব বা েজেনবুেঝ কারর শরীর �শর্ কের যখন
ছা� বা ছা�ীিট জােন অথবা যুি�স�তভােব িব�াস কের েয অনয্ বয্ি�িট েসই �শর্
আপিত্তকর, উেত্তজক অথবা আস� িবপেদর আশংকার িচ� বেল মেন করেব৷ এই আ�মেনর
ফল হেত পাের: (1)পাঁচ েথেক দশ িদেনর সাসেপনশন ও এ�পালশেনর শনািন;
(2)অপরােধর নািলশ দােয়র করা; অথবা (3)পুিলেস খবর েদওয়া৷
এছাড়াও, যিদ েকােনা ছা� বা ছা�ী �ু েলর চ�ের বা �ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল
স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন, যােত থাকেত পাের েকােনা অয্ােথেলিটক েগমস, আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড, অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল, িডন, িশ�ক, িশ�েকর সাহাযয্কারী, বা অনয্ েকােনা
�ু ল কম�েক আ�মন কের, তােক আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড �ু ল েথেক বা �ু ল িডি��
েথেক বিহ�ার করেত পােরন৷

19.6

অ�, �াগস, এবং কম�েদর ওপর আ�মন সং�া� ল�েনর কাযর্�ণালী

19.6.1 ে�ড েক েথেক ে� 8-এর জনয্ কাযর্�ণালী৷ যিদ েকােনা ছা�ছা�ীেক �ু েলর চ�ের বা
�ু েলর েসৗজেনয্ করা বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন েকােনা আইনত িবপ�নক অ� বা অনয্
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েকােনা অ� সেমত েদখা যায়, অথবা েকােনা িজিনস বয্বহার কের েকােনা িশ�া কম�র িবরে� ভয়
েদখােনার জেনয্, আ�মন কের, শাসায়, �হার কের, অথবা অয্ালেকাহল বা েকােনা িনয়ি�ত ব�
সে� রােখ, িবিল কের, অথবা েকােনা অয্ালেকাহল বা েকােনা িনয়ি�ত ব�র কাছাকািছ থােক,
তাহেল তার গরতর শাি� হেব৷ িনে�া� কাযর্�ণালী �েযাজয্ হেব:

a.

জিড়ত কম�িট আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এবং/অথবা অয্ািস�য্া� ি�ি�পােলর
সােথ েযাগােযাগ করেব৷

b.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড খবর েদেবন:

i. িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিট-েক; এবং
ii. বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক েফােনর মাধয্েম, পের িচিঠ িদেয় ও
�েয়াজন হেল সারিটফােয়ড েমল-এ, এবং
iii. িচফ অপােরিটং অিফসার-েক৷

c.

িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিট ঘটনার একিট িরেপাটর্ পাঠােবন
সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি�েক৷

d.

এই হয্া�বুেক েদওয়া প�িত অনুসাের ছা� বা ছা�ীিটেক �ু ল চ�র েথেক অপসারণ
করা হেব৷

e.

যিদ েকােনা আইন অমানয্ হেয় থােক, তাহেল িডের�র অফ েসফিট এ�
িসিকউিরিট েকমি�জ পুিলসেক জানােবন এবং িমিডলেস� কাউি� েকােটর্ও নািলশ
দােয়র করেত পােরন, এবং যিদ �েয়াজন হয়, অনয্ানয্ উপযু� বয্ব�াও িনেত
পােরন৷

f.

আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ �িবধান অনুসাের একিট
সাসেপনশেনর শনািনর আেয়াজন করেবন৷
যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড জােনন েয েকােনা ছা� বা ছা�ী অ� নীিতর
ল�ন কেরেছ তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েসই ছা� বা ছা�ীেক সাসেপ�
করেত পােরন দশ(10) িদন পযর্� েযমন ওপের েদওয়া আেছ অ�, �াগস, ও �ু ল
কম�র ওপর আ�মন নীিতেত েসকশন 14.3(a) এবং/অথবা 14.3(b) এবং এই
হয্া�বুেকর েসকশন 19.1 েথেক 19.5-এ৷ সুপািরশ করা হয় েয ছা� বা ছা�ীিটর
ে�ড েলেভল ও অনয্ােয়র ধরন িবেবচনা কের েযন কতিদেনর জেনয্ সাসেপনশন
হেব বা এই ল�েনর জেনয্ ছা� বা ছা�ীিটর এ�পালশেনর শনািন হেব িকনা েসই
িস�া� েনওয়া হয়৷ এই সুপািরেশর সােথ স�িত েরেখ েকােনা ছা� বা ছা�ীেক এই
ধরেনর অনয্ােয়র জেনয্ সাসেপনশেনর িনেদর্ িশকা িনেচ েদওয়া হেলা:
ে�ড K-2
ে�ড 3-5

সাসেপনশন নয়, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেদর সােথ একিট
িমিটেঙর বে�াব� করেত হেব
িতন েথেক পাঁচ িদন পযর্�
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ে�ড 6-8

পাঁচ েথেক দশ িদন পযর্�

ল�েনর িনিদর্ � পিরি�িতর ওপর িনভর্ র কের, েকােনা ছা� বা ছা�ীেক েকােনা
উপযু� িসিট/েহলথ িশ�া কাযর্�েম পাঠােনা হেত পাের৷ সাসেপনশেনর সময় েশষ
হেল, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড অনুেরাধ জানােবন বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়্করা এবং ছা� বা ছা�ীিট েযন আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহেডর সােথ একটা ির-এি� কনফাের� িমিটেঙ বেসন৷

g.

সাসেপনশন চলাকালীন সময় এবং যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর িবেবচনায়
মেন হয়, তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড একটা আনু�ািনক এ�পালশন
শনািনর �ি�য়া শর করেত পােরন৷ এ�পালশন �ি�য়া শর করার জেনয্,
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা� বা ছা�ীিটেক এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক িলিখতভােব জানােবন েয �ু ল পযর্ােয় একিট শনািন
হবার সুেযাগ আেছ৷ এই এ�পালশেনর শনািনর িলিখত েনািটস ইংরািজ ও
ছা�/ছা�ীিটর বািড়র ভাষায় হেত হেব, যিদ তা ইংরািজ না হয়৷ েনািটেস এও
জানােত হেব েয অিভেযাগ করা ল�েনর ঘটনা এই হয্া�বুকেকর েকান েসকশেনর
ল�ন কেরেছ এবং জানােত হেব েসই ল�ন স�ে� সব তথয্; জানােত হেব েয
ছা�/ছা�ীিটর অিধকার আেছ শনািনেত তার কথা বলার এবং সুেযাগ আেছ �মান
ও সা�য্ দািখল করার এবং �েয়াজন হেল একিট েদাভাষীর বয্ব�াও করা হেব৷
িক�, ইি�িভজুয়ালাইজ্ড এডু েকশন �য্ান (আইইিপ) অথবা েসকশন 504 �য্ােনর
অ�গর্ ত থাকা েকােনা ছা�ছা�ীর ে�ে� েকােনা শনািন হেত পাের িটেমর
(িটইএএম) িনধর্ ারেণর পের েয আেলাচয্ আচরণিট ছা� বা ছা�ীিটর েকােনা
�িতব�কতার অিভবয্ি� নয়৷ ওপেরর েসকশন 18.0 েদখ ুন ৷ এছাড়াও, েকােনা
ছা� বা ছা�ী যিদ িবেশষ িশ�া ও স�িকর্ত পিরেষবা পায় তাহেল েকােনা
বিহ�ােরর সময় তােক িবনা খরেচ উপযু� সরকারী িশ�া �দান করেত হেব৷
ওপেরর েসকশন 18.0 েদখ ুন ৷

19.6.2 ে�ড েক েথেক ে�ড 8-এর অ�, �াগস, এবং কম�েদর ওপর আ�মন সং�া� ল�েনর
শনািনর পিরচালনা

শনািন পিরচালনা করেবন আপার �ু েলর �ি�পাল/েহড যিদনা ি�ি�পাল/েহড িনেজ আ�া�
বা সা�ী হন, েসে�ে� শনািন পিরচালনা করেবন অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল িক�া েকােনা
িনরেপ� �ু ল পিরচালনা কম� িযিন এই ঘটনায় সরাসির জিড়ত নন৷ এই শনািনর সময়
উপি�ত থাকেবন ছা� বা ছা�ীিট তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্ক, ছা�/ছা�ীর
আইিন পরাবশর্দাতা, যিদ থােকন, এবং যােদর আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িঠক মেন
করেবন এবং/অথবা ছা� বা ছা�ীিট অনুেরাধ করেব৷

a.

অিভেযাগ৷ শনািন আিধকািরক অিভেযাগগিল পড়েবন ও িনি�ত করেবন েয ছা�
বা ছা�ী েসগিল বুঝেত েপেরেছ৷

b.

সা�ী৷ ছা� বা ছা�ীিট যিদ অিভেযাগ অ�ীকার কের, অেনয্রা যারা এই ঘটনা
স�ে� জােন তােদর ডাকা হেব৷ সব সা�ীরা যারা সা� েদেব তারা সশরীের
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উপি�ত থাকেব, থাকেবনা খািল (i)িবেশষ� সা�ীরা েযমন অ� িবদয্ার সা�য্ বা
�াগ িবে�ষণ, অথবা (ii)ছা�ছা�ী সা�ী(রা) যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
মেন কেরন েয ছা�ছা�ী সা�ীেদর পিরচয় জানােনা তােদর শারীিরক সুর�ার পে�
িবপ�নক হেব৷

19.6.3 যিদ, শনািনর পের, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িস�া� েনন েয ছা�/ছা�ীিটেক এ�েপল
করা হেব, তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েসই ছা�/ছা�ীিটেক এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক িলিখত েনািটিফেকশন েদেবন েসই িস�াে�র কারণগিল
জািনেয়৷ এই েনািটস ছা�/ছা�ীিটেক আেরা জানােব েয তার অিধকার আেছ এই
এ�পালশেনর িস�া� জানােনা েনািটস পাবার দশ(10) িদেনর মেধয্ সুপািরনেটনেড� বা
তার মেনানীত বয্ি�েক িলিখত আেবদন জানাবার, এবং েসই আিপেল তার উিকল �ারা
�িতিনিধ� করার অিধকার, এবং অনুেরাধ করেব যােত েসই ছা�/ছা�ী এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়্ক এ�পালশেনর সময় স�ূণর্ হেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর
সােথ একিট ির-এি� কনফাের� িমিটেঙ েযাগ েদন৷

19.6.4 সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত েকােনা বয্ি�র সামেন েয শনািন হেব, েসখােন
আিপেলর িবষয় েকবলমা� ছা� বা ছা�ীিট এই হয্া�বুেকর েকােনা �িবধান ল�ন কেরেছ
িকনা তার �কৃ ত িস�া� �হেনই সীমাব� থাকেবনা৷ আপীল েপশ করার সময়, ছা� বা
ছা�ীিট তার অিভেযােগর কথা জানােব, যােত থাকেব এই আপীল করার িপছেন িক কারণ
আেছ তার সংি�� িববরণ এবং একিট সংি�� তেথয্র িববরণী এবং িনিদর্ � কের িক
অবয্াহিত চাওয়া হে�৷
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত েকােনা বয্ি�র সামেন েয শনািন হেব তা িনে�া�
�ি�য়ার সােথ মানানসই হেব:

a.

এই শনািন একিট ব� অিধেবশেন হেব এবং অন-আনু�ািনকভােব পিরচািলত হেব;

b.

সব পে�রই অিধকার থাকেব উিকল বা তােদর পছে�র কােরােক িদেয় �িতিনিধ�
করােনার;

c.

সব প�ই এই আিপেলর �াসি�ক সব �ু ল েরকডর্ ও অনয্ানয্ নিথপ� পরী�া
করেত পারেব;

d.

সব প�ই সব সা�ীেদর েজরা করেত পারেব;

e.

সব পে�রই অিধকার থাকেব সা�ী ও �মান উপি�ত করার;

f.

সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� আইিন পরামশর্দাতা উপি�ত রাখেত
পােরন হয় েকােনা �ু ল কম�র হেয় উিকল িহসােব কাজ করার জেনয্ নয়েতা
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক এই কনফাের� পিরচালনায় উপেদশ
েদবার জেনয্৷ েকােনা উিকল েয সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক এই
কনফাের� পিরচালনায় উপেদশ েদেবন িতিন �ু ল কম�র উিকল হেয়ও কাজ করেত
পারেবননা৷
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সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� িনধর্ারণ করেবন ছা� বা ছা�ীিট তার আপীল
অনুযায়ী েকােনা িনিদর্ � অিধকাের/অিধকারগিলেত বি�ত হেয়েছ িকনা৷ যিদ সুপািরনেটনেড�
বা তার মেনানীত বয্ি� িনধর্ারণ কেরন েয েকােনা অিধকােরর ব�না ঘেটেছ, তাহেল
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� সুপািরশ করেবন িক ধরেনর উপযু� সাহাযয্
�েয়াজন িনি�ত করার জেনয্ েয অিধকােরর/অিধকারগিলর ব�না তখিন এবং
পাকাপািকভােব ব� হয়৷ সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� আেরা অনুেরাধ করেত
পােরন েয ছা�/ছা�ী এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্ক এ�পালশেনর সময় স�ূণর্
হেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর সােথ একিট ির-এি� কনফাের� িমিটেঙ েযাগ িদন৷
েকােনা �ু ল যিদ েকােনা ছা�/ছা�ীেক এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ �িবধান অনুসাের এ�েপল
কের অয্ালেকাহল বা �াগ নীিত ল�েনর জেনয্ তাহেল েসই ছা�/ছা�ীিটেক তার সাসেপনশন
বা এ�পালশেনর সময়টােত িশ�া পিরেষবা চািলেয় েযেত হেব চয্া�ার 76-এর েসকশন 21
অনুসাের এবং এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ �িবধান অনুসাের৷
যখন েকােনা ছা�/ছা�ী এই নীিতর �িবধােনর অনুসাের এ�েপ� হেয়েছ এবং অনয্ েকােনা
�ু েল �েবেশর জেনয্ আেবদন কেরেছ, তখন েয �ু ল িসে�ম েথেক যাে� তার
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� েয �ু ল িসে�েম যাে� তার সুপািরনেটনেড� বা
তার মেনানীত বয্ি�েক েসই ছা�/ছা�ীর এ�পালশেনর কারণগিল জানােব৷

19.6.5 হাই�ু ল ে�ড 9-12র প�িত েকােনা ছা�ছা�ীেক যিদ

পাওয়া যায় েকােনা আইনত
িবপ�নক অ� বা অনয্ েকােনা অ� সােথ অথবা েকােনা িজিনস বয্বহার করেত ভয়
েদখােনার জেনয্, আ�মন, েকােনা কম�েক �হার, েকােনা িশ�া কম�েক আ�মন করেত �ু ল
চ�ের অথবা েকােনা �ু ল স�িকর্ ত অনু�ােন অথবা অয্ালেকাহল বা অনয্ েকােনা িনয়ি�ত
ব� সে� রাখেত, িবিল করেত অথবা অয্ালেকাহল বা অনয্ েকােনা িনয়ি�ত ব�র
কাছাকািছ থাকেত, তাহেল অতয্� গরতর শাি� হেব৷ িনেচ েদওয়া প�িত �েয়াগ হেব:

a.

েয কম� সদসয্িট জিড়ত েস ডীন, অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল অথবা ি�ি�পােলর সােথ
েযাগােযাগ করেব৷

b.

ডীন, অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল অথবা ি�ি�পাল খবর েদেবন:
i. িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিটেক, এবং
ii. েকমি�জ ির�েগ এ� লয্ািটন �ু েলর ি�ি�পালেক, এবং
iii. বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক েফােনর মাধয্েম এবং পের িচিঠ িদেয়,
�েয়াজন হেল সািটর্ফােয়ড েমেল৷

c.

িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিট খবর েদেবন ি�ি�পালেক এবং
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক; ঘটনার িরেপাটর্ পাঠােত হেব
ি�ি�পালেক এবং সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক েসই �ু ল িদবেসর
মেধয্ই৷

d.

এই হয্া�বুেকর �িবধান অনুসাের ছা�/ছা�ীিটেক �ু ল চ�র েথেক অপসারণ করা
হেব৷
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e.

যিদ েকােনা আইন ভ� হেয় থােক, িডের�র অফ েসফিট এ� িসিকউিরিট খবর
েদেবন েকমি�জ পুিলসেক, এবং অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন িমিডলেস� কাউি�
িডি�� েকােটর্, এবং যিদ �েয়াজন হয় অনয্ উপযু� বয্ব�া েনেবন৷

f.

ি�ি�পাল সাসেপনশেনর শনািন পিরচালনা করেবন এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ �িবধান
অনুসাের৷

g.

যিদ ি�ি�পাল েবােঝন েয ছা� বা ছা�ীিট অ�, �াগস ও �ু ল কম�েদর ওপর
আ�মন নীিতিট ল�ন কেরেছ, ি�ি�পাল ছা�/ছা�ীিটেক পাঁচ(5) েথেক দশ(10)
িদন পযর্� সাসেপ� করেত পােরন এই হয্া�বুেকর �িবধান অনুসাের �াগস ও �ু ল
কম�েদর ওপর আ�মন নীিতর ল�ন করার অপরােধ এবং এই ল�েনর জেনয্
এ�পালশন �ি�য়া শর করেত পােরন৷ সাসেপনশেনর িচিঠর কিপ পাঠােত হেব
িচফ অপােরিটং অিফসার, ি�ি�পাল, িসিকউিরিট এবং কাউে�লরেক৷ ল�েনর
িনিদর্ � পিরি�িতর ওপর িনভর্ র কের, ছা�/ছা�ীিটেক েকােনা উপযু� িসিট/েহলথ
এডু েকশন ে�া�ােম পাঠােনা েযেত পাের৷েকােনা সাসেপনশন স�ূণর্ হেয় যাবার পের,
ি�ি�পাল ছা�/ছা�ী এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক অনুেরাধ
করেবন একিট ির-এি� কনফাের� িমিটং তার সােথ করেত৷

h.

সাসেপনশন চলাকালীন সময় ি�ি�পােলর িবচাের যিদ মেন হয় তাহেল ি�ি�পাল এই
হয্া�বুেকর �েযাজয্ �িবধান অনুসাের একিট এ�পালশেনর শনািনর �ি�য়া শর
করেবন৷ এ�পালশেনর শনািনর �ি�য়া শর করার জনয্, ি�ি�পাল ছা�/ছা�ী
এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক িলিখতভােব জনােবন েয তােদর
একিট সুেযাগ আেছ �ু ল পযর্ােয়র শনািনর জেনয্৷ এই এ�পালশেনর শনািনর
েনািটস হেত হেব ইংরািজেত এবং ছা�/ছা�ীর বািড়র ভাষায়, যিদ তা আলাদা
হয়৷ েনািটেস জানােত হেব এই হয্া�বুেকর েকান �িবধান লি�ত হেয়েছ এবং এই
অিভযু� ল�ন স�ে� সম� তথয্; জানােত হেব েয ছা�/ছা�ীর অিধকার আেছ
এই শনািনেত িনেজর কথা বলার এবং সুেযাগ আেছ তার সা�য্ �মান েপশ করার,
এবং �েয়াজন হেল একজন েদাভাষীও তােক েদওয়া হেব৷ েয ছা�ছা�ীেদর
ইি�িভজুয়ালাইজ্ড এডু েকশন ে�া�াম(আইইিপ) অথবা েসকশন 504 পিরক�না
আেছ তােদর ে�ে�, অবশয্, শনািন হেত পারেব একিট টীম(িটইএএম) িনধর্ ারণ
কের িদেল েয আেলাচয্ আচরণিট ছা� বা ছা�ীর �িতব�কতার অিভবয্ি� নয়৷
েদখুন উপেরা� েসকশন 18.0৷ এছাড়াও, েয ছা�ছা�ীরা েকােনা িবেশষ িশ�া
এবং আনুসি�ক পিরেষবা পায় তােদর এই এ�পালশেনর সময় িবনা খরেচ
উপযু� সরকারী িশ�া �দান করেত হেব৷ েদখ ুন উপেরা� েসকশন 18.0৷

19.6.6 ে�ড 9 েথেক ে�ড 12-র অ�, �াগস, এবং কম�েদর ওপর আ�মন সং�া� ল�েনর
শনািনর পিরচালনা
শনািন পিরচালনা করেবন আপার �ু েলর �ি�পাল/েহড যিদনা ি�ি�পাল/েহড িনেজ আ�া�
বা সা�ী হন, েসে�ে� শনািন পিরচালনা করেবন অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল িক�া েকােনা
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িনরেপ� �ু ল পিরচালনা কম� িযিন এই ঘটনায় সরাসির জিড়ত নন৷ এই শনািনর সময়
উপি�ত থাকেবন ছা� বা ছা�ীিট তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্ক এবং/অথবা
মেনানীত বয্াি� এবং/অথবা ছা� বা ছা�ীিট অনুেরাধ মত বয্ি�৷

a. অিভেযাগ৷ শনািন আিধকািরক অিভেযাগগিল পড়েবন ও িনি�ত করেবন েয ছা� বা
ছা�ী েসগিল বুঝেত েপেরেছ৷

b. সা�ী৷ ছা� বা ছা�ীিট যিদ অিভেযাগ অ�ীকার কের, অেনয্রা যারা এই ঘটনা স�ে�
জােন তােদর ডাকা হেব৷ সব সা�ীরা যারা সা� েদেব তারা সশরীের উপি�ত থাকেব,
থাকেবনা খািল (i)িবেশষ� সা�ীরা েযমন অ� িবদয্ার সা�য্ বা �াগ িবে�ষণ, অথবা
(ii)ছা�ছা�ী সা�ী(রা) যিদ ি�ি�পাল/েহড মেন কেরন েয ছা�ছা�ী সা�ীেদর পিরচয়
জানােনা তােদর শারীিরক সুর�ার পে� িবপ�নক হেব৷
যিদ, শনািনর পের, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িস�া� েনন েয ছা�/ছা�ীিটেক এ�েপল
করা হেব, তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড েসই ছা�/ছা�ীিটেক এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক এই হয্া�বুেকর �িবধান অনুসাের িলিখত েনািটিফেকশন েদেবন
েসই িস�াে�র কারণগিল জািনেয়৷ এই শনািনর পর ি�ি�পাল িস�া� িনেত পােরন েয ছা�
বা ছা�ীিটেক এ�েপল করার বদেল সাসেপ� কের েকােনা িবক� কাযর্�েম পাঠােনার জেনয্৷
এই েনািটস ছা�/ছা�ীিটেক আেরা জানােব েয তার এই হয্া�বুেকর �িবধান অনুসাের
অিধকার আেছ সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক িলিখত আেবদন জানাবার৷

19.6.7 সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত েকােনা বয্ি�র সামেন েয শনািন হেব, েসখােন
আিপেলর িবষয় েকবলমা� ছা� বা ছা�ীিট এই হয্া�বুেকর েকােনা �িবধান ল�ন কেরেছ
িকনা তার �কৃ ত িস�া� �হেনই সীমাব� থাকেবনা৷ আপীল েপশ করার সময়, ছা� বা
ছা�ীিট তার অিভেযােগর কথা জানােব, যােত থাকেব এই আপীল করার িপছেন িক কারণ
আেছ তার সংি�� িববরণ এবং একিট সংি�� তেথয্র িববরণী এবং িনিদর্ � কের িক
অবয্াহিত চাওয়া হে�৷
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত েকােনা বয্ি�র সামেন েয শনািন হেব তা িনে�া�
�ি�য়ার সােথ মানানসই হেব:

a.

এই শনািন একিট ব� অিধেবশেন হেব এবং অন-আনু�ািনকভােব পিরচািলত হেব;

b.

সব পে�রই অিধকার থাকেব উিকল বা তােদর পছে�র কােরােক িদেয় �িতিনিধ�
করােনার;

c.

সব প�ই এই আিপেলর �াসি�ক সব �ু ল েরকডর্ ও অনয্ানয্ নিথপ� পরী�া
করেত পারেব;

d.

সব প�ই সব সা�ীেদর েজরা করেত পারেব;

e.

সব পে�রই অিধকার থাকেব সা�ী ও �মান উপি�ত করার;
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f.

সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� আইিন পরামশর্দাতা উপি�ত রাখেত
পােরন হয় েকােনা �ু ল কম�র হেয় উিকল িহসােব কাজ করার জেনয্ নয়েতা
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক এই কনফাের� পিরচালনায় উপেদশ
েদবার জেনয্৷ েকােনা উিকল েয সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক এই
কনফাের� পিরচালনায় উপেদশ েদেবন িতিন �ু ল কম�র উিকল হেয়ও কাজ করেত
পারেবননা৷

সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� িনধর্ারণ করেবন ছা� বা ছা�ীিট তার
আপীল অনুযায়ী েকােনা িনিদর্ � অিধকাের/অিধকারগিলেত বি�ত হেয়েছ িকনা৷ যিদ
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� িনধর্ারণ কেরন েয েকােনা অিধকােরর
ব�না ঘেটেছ, তাহেল সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� সুপািরশ করেবন
িক ধরেনর উপযু� সাহাযয্ �েয়াজন িনি�ত করার জেনয্ েয
অিধকােরর/অিধকারগিলর ব�না তখিন এবং পাকাপািকভােব ব� হয়৷
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� আেরা অনুেরাধ করেত পােরন েয
ছা�/ছা�ী এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্ক এ�পালশেনর সময় স�ূণর্
হেল ি�ি�পােলর সােথ একিট ির-এি� কনফাের� িমিটেঙ েযাগ িদন৷
যখন েকােনা ছা�/ছা�ী এই নীিতর �িবধােনর অনুসাের এ�েপ� হেয়েছ এবং অনয্
েকােনা �ু েল �েবেশর জেনয্ আেবদন কেরেছ, তখন েয �ু ল িসে�ম েথেক যাে�
তার সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� েয �ু ল িসে�েম যাে� তার
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক েসই ছা�/ছা�ীর এ�পালশেনর
কারণগিল জানােব৷
েকােনা �ু ল যিদ েকােনা ছা�/ছা�ীেক এই হয্া�বুেকর �েযাজয্ �িবধান অনুসাের
এ�েপল কের অয্ালেকাহল, অ� বা �াগ নীিত ল�েনর জেনয্ তাহেল েসই
ছা�/ছা�ীিটেক তার সাসেপনশন বা এ�পালশেনর সময়টােত িশ�া পিরেষবা চািলেয়
েযেত হেব চয্া�ার 76-এর েসকশন 21 অনুসাের এবং এই হয্া�বুেকর �েযাজয্
�িবধান অনুসাের৷

20.0 �ু েলর বাইেরর আচরণ
20.1

ময্াসাচু েসট্স েজনােরল ল’র চয্া�ার 71-এর েসকশন 37H½ েকােনা �ু েলর আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহডেক অনুমিত েদয় েকােনা ছা�ছা�ীেক সাসেপ� করেত যিদ েসই ছা�/ছা�ী
েফেলািন বা গরতর অপরােধ অিভযু� হয় অথবা েকােনা গরতর অপরাধ বা কতর্ েবয্
অবেহলার দায়ী হয়, েসই অিভযু� আচরণ �ু েল বা �ু ল স�িকর্ ত েকােনা অনু�ােন হেয়
থাকুক বা না হেয় থাকুক, যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িবেবচনা কেরন েয ছা� বা
ছা�ীিটর �ু েল অবয্াহত উপি�িত �ু েলর সািবর্ক ম�েলর ওপর গরতর ভােব �িতকারক
�ভাব েফলেব৷ েসকশন 37H½ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক আেরা অনুমিত েদয় েকােনা
ছা� বা ছা�ীেক এ�েপল করেত েয গরতর অপরাধ বা কতর্ েবয্ অবেহলার েদােষ েদাষী
�মািনত হেয়েছ বা েদাষ �ীকার কেরেছ, যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িবেবচনা কেরন
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েয ছা� বা ছা�ীিটর �ু েল অবয্াহত উপি�িত �ু েলর সািবর্ক ম�েলর ওপর গরতর ভােব
�িতকারক �ভাব েফলত পাের৷
েয ছা�ছা�ীেদর ইি�িভজুয়ালাইজ্ড এডু েকশন ে�া�াম(আইইিপ) অথবা েসকশন 504
পিরক�না আেছ তােদর ে�ে�, অবশয্, শনািন হেত পারেব একিট টীম(িটইএএম) িনধর্ ারণ
কের িদেল েয আেলাচয্ আচরণিট ছা� বা ছা�ীর �িতব�কতার অিভবয্ি� নয়৷ েদখ ুন
উপেরা� েসকশন 18.0৷ এছাড়াও, েয ছা�ছা�ীরা েকােনা িবেশষ িশ�া এবং আনুসি�ক
পিরেষবা পায় তােদর এই এ�পালশেনর সময় িবনা খরেচ উপযু� সরকারী িশ�া �দান
করেত হেব৷ েদখ ুন উপেরা� েসকশন 18.0৷
েকােনা ছা�ছা�ী যিদ �ু ল েথেক M.G.L.c. 71, §37H½ অনুযায়ী সাসেপে�ড হয় তার
সুেযাগ থাকেব এই িশ�া পিরেষবা পাবার এবং এই অপসারেণর সময় তার পড়ােশানা এিগেয়
িনেয় যাওয়ার িনেচ বিণর্ত েসকশন 21 অনুসাের৷

20.2

M.G.L.c. 71, §37H½ -এর �িবধান অনুযায়ী অিনিদর্ � সাসেপনশন এবং/অথবা এ�পালশন
শনািনর �ি�য়া িনেচ েদওয়া হেলা:

a.

b.

েকােনা দশ(10) িদন বা তার কম সাসেপনশন চলাকালীন সময় ি�ি�পােলর
িবচাের যিদ মেন হয় েয এই আচরেণর জেনয্ ছা�/ছা�ীিটর �েয়াজন একিট
অিনিদর্ � সাসেপনশন বা এ�পালশন তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা�/ছা�ী
এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক িলিখতভােব জনােবন েয তােদর
একিট সুেযাগ আেছ �ু ল পযর্ােয়র শনািনর জেনয্৷ এই শনািনর েনািটস হেত হেব
ইংরািজেত এবং ছা�/ছা�ীর বািড়র ভাষায়, যিদ তা আলাদা হয়৷ েনািটেস জানােত
হেব এই হয্া�বুেকর েকান �িবধান লি�ত হেয়েছ এবং এই অিভযু� ল�ন স�ে�
সম� তথয্; জানােত হেব েয ছা�/ছা�ীর অিধকার আেছ এই শনািনেত িনেজর কথা
বলার এবং সুেযাগ আেছ তার সা�য্ �মান েপশ করার, এবং �েয়াজন হেল একজন
েদাভাষীও তােক েদওয়া হেব৷ েয ছা�ছা�ীেদর ইি�িভজুয়ালাইজ্ড এডু েকশন
ে�া�াম(আইইিপ) অথবা েসকশন 504 পিরক�না আেছ তােদর ে�ে�, অবশয্,
শনািন হেত পারেব একিট টীম(িটইএএম) িনধর্ ারণ কের িদেল েয আেলাচয্
আচরণিট ছা� বা ছা�ীর �িতব�কতার অিভবয্ি� নয়৷ েদখ ুন উপেরা� েসকশন
18.0৷ এছাড়াও, েয ছা�ছা�ীরা েকােনা িবেশষ িশ�া এবং আনুসি�ক পিরেষবা
পায় তােদর এই এ�পালশেনর সময় িবনা খরেচ উপযু� সরকারী িশ�া �দান
করেত হেব৷ েদখ ুন উপেরা� েসকশন 18.0৷
শনািনর পিরচালনা৷
শনািন পিরচালনা করেবন আপার �ু েলর �ি�পাল/েহড যিদনা আপার �ু েলর
ি�ি�পাল/েহড িনেজ আ�া� বা সা�ী হন, েসে�ে� শনািন পিরচালনা করেবন
অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল িক�া েকােনা িনরেপ� �ু ল পিরচালনা কম� িযিন এই ঘটনায়
সরাসির জিড়ত নন৷ এই শনািনর সময় উপি�ত থাকেবন ছা� বা ছা�ীিট তার
বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্ক, ছা�/ছা�ীর আইিন পরামশর্দাতা, এবং আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড বা তার মেনানীত বয্ি�র এবং/অথবা ছা�/ছা�ীর অনুেরাধ
করা অনয্ানয্ বয্ি�রা৷
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i.

অিভেযাগ৷ শনািন আিধকািরক অিভেযাগগিল পড়েবন ও িনি�ত
করেবন েয ছা� বা ছা�ী েসগিল বুঝেত েপেরেছ৷

ii.

. সা�ী৷ ছা� বা ছা�ীিট যিদ অিভেযাগ অ�ীকার কের, অেনয্রা
যারা এই ঘটনা স�ে� জােন তােদর ডাকা হেব৷ সব সা�ীরা
যারা সা� েদেব তারা সশরীের উপি�ত থাকেব, খািল থাকেবনা
(i)িবেশষ� সা�ীরা েযমন অ� িবদয্ার সা�য্ বা �াগ িবে�ষণ,
অথবা (ii)ছা�ছা�ী সা�ী(রা) যিদ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
বা তার মেনানীত বয্ি� মেন কেরন েয ছা�ছা�ী সা�ীেদর পিরচয়
জানােনা তােদর শারীিরক সুর�ার পে� িবপ�নক হেব৷

c.

যিদ, শনািনর পের, আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড িস�া� েনন েয ছা�/ছা�ীিটেক
এ�েপল করা হেব অথবা অিনিদর্ � কােলর জনয্ সাসেপ� করা হেব, তাহেল আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহড েসই ছা�/ছা�ীিটেক এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়্কেক িলিখত েনািটিফেকশন েদেবন েসই িস�াে�র কারণগিল
জািনেয়৷ এই েনািটস ছা�/ছা�ীিটেক আেরা জানােব েয তার অিধকার আেছ এই
এ�পালশন অথবা অিনিদর্ � কােলর জনয্ সাসেপনশেনর িস�া� জানােনা েনািটস
পাবার পাঁচ(5) িদেনর মেধয্ সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক িলিখত
আেবদন জানাবার, এবং েসই আিপেল তার উিকল �ারা �িতিনিধ� করার
অিধকার৷ এবং আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড অনুেরাধ করেবন যােত েসই
ছা�/ছা�ী এবং তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়্ক এ�পালশন অথবা অিনিদর্ �
সাসেপনশেনর সময় স�ূণর্ হেল েযন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর সােথ একিট
ির-এি� কনফাের� িমিটেঙ েযাগ েদন৷

21.0 সাসেপনশেনর সময় িশ�া পিরেষবা ও িশ�ায় অ�গিত
21.1

েকােনা ছা�ছা�ী যার শাি� হেয়েছ �ু েলর িভতের সাসেপনশন, �� েময়াদী সাসেপনশন, দীঘর্
েময়াদী সাসেপনশন, অথবা এ�পালশন, েস সুিবধা পােব ে�িডট উপাজর্ন করার, পিরি�িত
মত অয্াসাইনেম� করার, পরী�া, েপপার, এবং �ু েলর কাজ করার যার �েয়াজন আেছ
ছা� বা ছা�ীিটর �াসরম বা �ু ল েথেক বিহ�ােরর সময় দরকার মত িশ�ায় অ�গিত
করার জনয্৷ েকােনা ছা�ছা�ী েয �ু েলর িভতের বা বাইের এ�েপ� বা সাসেপে�ড হেয়েছ
একটানা দশিদেনর েবিশ, েস সুিবধা পােব িশ�া পিরেষবা পাবার এবং ে�ট ও �ানীয়
�েয়াজন েমটােনার মত িশ�ায় অ�গিত করার, �ু ল বয্াপী িশ�া পিরেষবা পিরক�নার
মাধয্েম যা আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড গঠন কেরেছন৷ সাসেপনশন বা এ�পালশেনর শাি�
যখন েদওয়া হেব তখিন আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড ছা�/ছা�ীিটেক এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক এই সুিবধাগিলর কথা জানােবন৷

21.2

এই �ু ল বয্াপী িশ�া পিরেষবার পিরক�না িববরণ েদয় েসই িশ�া পিরেষবার যা �ু ল
িডি�� েসই সব ছা�ছা�ীেদর জেনয্ উপল� করেব যারা �ু ল েথেক একটানা দশ(10)
িদেনর েবিশ সাসেপে�ড বা এ�েপ� হেয়েছ এবং ছা�/ছা�ীিটেক এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক জানােব িক িক সুিবধা উপল� আেছ ও েকান �ি�য়ায় েসই
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পিরেষবাগিলেক পাওয়া যােব৷ িশ�া পিরেষবার িভিত্ত হেব এবং তা েদওয়া হেব েয িশ�ার
মান ও িশ�া�েমর কাঠােমা সব ে�ট আইন ও িবধােনর আওতায় থাকা ছা�ছা�ীেদর জেনয্
�িতি�ত হেয়েছ তার সােথ স�িত েরেখ৷

22.0 বিহ�ার
22.1

েকােনা ছা�ছা�ীেক েকােনা ভােব এবং েকােনা সমেয়র জনয্ই তার অিন�ায় �ু ল েথেক
বিহ�ার করা যােবনা যিদনা তা এই হয্া�বুেকর অ�গর্ত প�িত েমেন করা হয় এবং যিদনা
েসই ছা�/ছা�ীর েকানরকম েছাঁয়ােচ বয্ািধ থােক অথবা অনয্ অসুখ থােক যা জন�াে�য্র
পে� হািনকর, অথবা যিদ েস তার ইিমউনাইেজশন সািটর্িফেকট জমা না িদেয় থােক,
েযরকম হেল তখিন তার বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক জানােত হেব ও
ছা�/ছা�ীিটেক বািড় পািঠেয় িদেত হেব িক� �ু েল েঢাকার জেনয্ এই িনয়েমর বয্ািত�েমর
অনুমিত আেছ েকােনা িচিকৎসাগত বা ধম�য় কারেণর জনয্৷ ইিমউনাইজ না করা বা
আংিশক ইিমউনাইজ করা বা�ােদর বিহ�ার না করার কারণ িচিকৎসাগত বা ধম�য় না
হেল তা একমা� হেত পাের গৃহহীন বা�ােদর ে�ে�৷ ছা�ছা�ীেদর �ু েল েফরােনার উে�েশয্
আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এবং �ু ল নাসর্ একসােথ কাজ করেবন বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেদর সােথ৷

22.2

েকােনা ছা� বা ছা�ী, যার বয়স েষােলা(16) বা তার েবিশ, িনেজর ইে�েত �ু ল েছেড়
িদেত চায়, তার �ু েল আসা ব� হবার সাত(7) িদেনর মেধয্ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
অথবা তার মেনানীত বয্ি� একিট িলিখত েনািটস পাঠােবন ছা� বা ছা�ীিটর বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেদর কােছ েসই বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেদর মুখয্ ভাষায়
এবং ইংরািজেত, অনুেরাধ কের যােত ছা� বা ছা�ীিট এবং তার বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধাযক আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড অথবা তার মেনানীত বয্ি�র
সােথ েদখা কেরন ছা� বা ছা�ীিট �ায়ীভােব �ু ল েছেড় েদবার আেগ৷

22.3

এি�ট ই�ারিভউ৷ যিদ �েয়াজন হয় তাহেল িচিঠ সািটর্ফােয়ড েমেল পাঠােত হেব৷ এই
িমিটেঙর উে�শয্ হেব পযর্ােলাচনা করা ছা� বা ছা�ীিট িক কারেণ �ু ল েছেড় িদেত চাইেছ,
ছা�/ছা�ীিটর েরকডর্স এবং তার ভিবষয্ত পড়ােশানার বা চাকিরর পিরক�না, এবং সিঠক
েবাঝার জেনয্ েয ছা�/ছা�ীিট িনেজর �াধীন ইে�েতই �ু ল ছাড়েছ, এবং েকােনা �ু েলর
আিধকািরেকর বা কম�র েজার করার বা চাপ েদবার কারেণ ছা�/ছা�ীিট �ু ল ছাড়েছনা৷

22.4

যিদ বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকরা এবং ছা�/ছা�ীিট এি�ট ই�ারিভউেয়র অনুেরােধর
দশ(10) �ু ল িদবেসর মেধয্ও েকােনা জবাব না েদয়, তাহেল আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
অথবা তার মেনানীত বয্ি� বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধাযকেক একিট েনাট পাঠােবন েয
ছা�/ছা�ীিটর নাম �ু ল েথেক েকেট েদওয়া হেত পাের৷

22.5

এই েসকশনিটর এমন বয্াখয্া হেবনা েয ছা�/ছা�ীিট েয আবার ভিবষয্েত পড়ােশানা শর
করেত চায় তােক বরাবেরর মত বাদ েদওয়া হেব৷ ছা�/ছা�ীিট েয েকােনা েসিম�ােরর
েগাড়ায় আবার �ু েল িফরেত পাের তার একুশ(21) বছেরর জ�িদেনর আেগ, আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহডেক একটা ির-এি� কনফােরে�র অনুেরাধ জািনেয়৷
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22.6

ে�ট েবাডর্ অফ এডু েকশেনর �িতি�ত িনয়ম অনুসাের আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড
এবং/অথবা অয্ািস�য্া� ি�ি�পাল, �িতিট ছা�ছা�ীর েরকডর্ রাখেবন যারা একটানা
এক(1) মাস বা তার েবিশ �ু েল আেসিন, যার কারণ হেত পাের এ�পালশন, বিহ�ার,
অসু�তা, ই�াকৃ ত অনুপি�িত বা অনয্ েকােনা কারণ৷ এই েরকেডর্ থাকেব নাম, বয়স,
িল�, িঠকানা, ে�ড েলেভল, েয তািরখ েথেক ছা�/ছা�ীিট িনয়িমত �ু েল আসা ব� কেরেছ
এবং িক কারেণ ব� কেরেছ৷ আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড এবং/অথবা অয্ািস�য্া�
ি�ি�পাল একিট বাৎসিরক িরেপাটর্ জমা করেবন সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক
এবং �ু ল কিমিটেক যােত থাকেব েয ছা�রা একটানা এক(1) মাস বা তার েবিশ �ু েল
আেসিন তার সারাংশ, িক� েসই িরেপাটর্ েকােনা ছা�/ছা�ীর বয্ি�গত পিরচয় থাকেবনা৷

23.0 অিধকারহীনতার �িতকােরর শনািনর অিধকার
23.1

যিদ েকােনা ছা�/ছা�ী এবং/অথবা বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক মেন কেরন েয
ছা�/ছা�ীিট এই হয্া�বুেক �িতি�ত েকােনা অিধকার েথেক �ু ল িডপাটর্েমে�র েকােনা
আিধকািরক বা কম�র �ারা বি�ত হে�, এবং ছা�/ছা�ীিট এবং/অথবা বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়করা তােদর সরল িব�ােস করা অন-আনু�ািনক েচ�ায় আপার
�ু েলর ি�ি�পাল/েহেডর বা অনয্ �ু ল আিধকািরকেদর সহেযািগতায় েসই ব�নার �িতকার
করেত পারেছননা, তাহেল ছা�/ছা�ীিটর এবং/অথবা বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেদর
অিধকার থাকেব সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� অথবা িচফ অপােরিটং
অিফসােরর কােছ একিট িলিখত নািলশ দােয়র করার৷ িলিখত নািলেশ অিভেযাগিট থাকেব,
এবং থাকেব েকান িনিদর্ � অিধকার েথেক ছা�/ছা�ীিট বি�ত হেয়েছ, একিট সংি�� তেথয্র
বয়ান ও িনিদর্ � �িতকােরর অনুেরাধ৷

23.2

যিদনা সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� অথবা িচফ অপােরিটং অিফসার তদে�র
পের মেন কেরন েয নািলশিট অসার ও অেযাগয্ অথবা যিদনা সুপািরনেটনেড� বা তার
মেনানীত বয্ি� অথবা িচফ অপােরিটং অিফসার �িত��েদর পে� সে�াষজনক ভােব,
িলিখত নািলশিট পাবার সাত(7) �ু ল িদবেসর মেধয্, নািলেশর সমাধান করেত পােরন,
তাহেল সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� অথবা িচফ অপােরিটং অিফসার একিট
েনািটস েমল করেবন �ু েলর আপার �ু েলর ি�ি�পাল/েহড, �ু ল িডপাটর্েম�র কম�েক(েদর)
যােদর নাম িলিখত নািলেশ আেছ (যিদ থােক), এবং ছা�/ছা�ীেক ও বাবামা/অিভভাবক/ত�াবধায়কেক যারা নািলশ জািনেয়েছন৷ এই েনািটেস থাকেব:

a.

কনফােরে�র সময় এবং �ান যা হেত হেব িলিখত নািলশ পাওয়ার দশ(10) �ু ল
িদবেসর পের নয়, যিদনা েকােনা প� শনািনর জেনয্ ��ত হবার জনয্ অনুেরাধ
জানায় এই শনািনর িদন পাঁচ(5) �ু ল িদবস পযর্� েপছেনার জনয্;

b.

িলিখত নািলেশ জানােনা অিভেযােগর িববরণী;

c.

অিভেযাগ(গিলর) স�ে� স�ূণর্ তেথয্র বয়ান, যােত থাকেব সা�ীেদর নাম;

d.

িক �িতকার অনুেরাধ করা হেয়েছ তার বয়ান;
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e.

23.3

সব পে�র অিধকােরর িববরণ, যােত থাকেব এই কনফােরে� উিকল বা বা অনয্
েকােনা বয্ি� �ারা �িতিনিধে�র অিধকার, সা�য্ �মান হািজর করার ও িবপে�র
সা�ীেদর �� করার অিধকার৷

এই কনফাের� িনেচ েদওয়া িনেদর্ িশকা েমেন চলেব:

a.

কনফাের� হেব সুপািরনেটনেড� অথবা তার মেনানীত বয্ি�র উপি�িতেত;

b.

কনফাের�িট একিট ব� অিধেবশেন হেব ও অন-আনু�ািনক ভােব পিরচািলত হেব;

c.

সব পে�র অিধকার আেছ উিকল �ারা বা তােদর িনেজেদর পছ� মত বয্ি�র
�ারা �িতিনিধ� করােনার;

d.

সব প�ই এই নািলশ সং�া� সব �ু েলর েরকডর্ ও নিথপ� পরী�া কের েদখেত
পারেব;

e.

সব প� সব সা�ীেদর েজরা করেত পারেব;

f.

সব পে�র অিধকার আেছ সা�য্ �মান হািজর করার;

g.

সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� আইিন পরামশর্দাতা উপি�ত রাখেত
পােরন হয় েকােনা �ু ল কম�র হেয় উিকল িহসােব কাজ করার জেনয্ নয়েতা
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক এই কনফাের� পিরচালনায় উপেদশ
েদবার জেনয্৷ েকােনা উিকল েয সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�েক এই
কনফাের� পিরচালনায় উপেদশ েদেবন িতিন �ু ল কম�র উিকল হেয়ও কাজ করেত
পারেবননা৷

23.4

সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� িনধর্ারণ করেবন ছা� বা ছা�ীিট তার আপীল
অনুযায়ী েকােনা িনিদর্ � অিধকাের/অিধকারগিলেত বি�ত হেয়ে� িকনা৷ যিদ
সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� িনধর্ারণ কেরন েয েকােনা অিধকােরর ব�না
ঘেটেছ, তাহেল সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি� সুপািরশ করেবন িকধরেনর
উপযু� পদে�েপর �েয়াজন িনি�ত করার জেনয্ েয অিধকােরর/অিধকারগিলর ব�না
তখিন এবং পাকাপািকভােব ব� হয়৷ উপযু� সাহােযয্র িনধর্ারেণর সময়, ছা�ছা�ীেদর
িবিভ� ধরেনর �েয়াজনগিলর কথা মেন রাখেত হেব িবেশষ কের েসই �েয়াজনগিল যা
িনভর্ র কের তােদর জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট, বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা,
েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�, েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট বা
তার �কাশ, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া স�িকর্ ত অব�া, ৈদিহক রপ,
অিভভাবকে�র অব�ান, এবং গৃহহীনতার ওপর এবং ছা�/ছা�ীিটর সমতা, ভাষা,
সামািজক/আনুভূিতক ভােলা থাকার ও �যুি�র �েয়াজেনর কথাও মেন েরেখ৷

23.5

এই েসকশেনর �িবধানগিলর ওপেরও, ছা�ছা�ীরা েকমি�জ পাবিলক �ু েলর “ননিডসি�িমেনশন পিলিস এ� �িহিবশন এেগন� েস�ুয়াল হয্ারাসেম�”-এ েদওয়া অিভেযাগ
প�িত বয্বহার করেত পাের তােদর নািলেশর সমাধান চাইেত যার িভিত্ত হেলা েকােনা
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চািরি�ক ৈবিশ� যা আইেন �ারা সুরি�ত েযমন জাত, বণর্, জািতগত পিরচয়, এথিনিসিট,
বংশ, ধমর্, বয়স, িবকলা�তা, েজেনিটক তথয্, েভেটরান ে�টাস, ৈববািহক অব�া, েস�,
েজ�ার, েজ�ার আইেডি�িট বা তার �কাশ, েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন, গভর্ াব�া, গভর্ াব�া
স�িকর্ ত অব�া, ৈদিহক রপ, অিভভাবকে�র অব�ান, এবং গৃহহীনতা; ছা�ছা�ীরা এই
হয্া�বুেক েদওয়া আিপেলর প�িত বয্বহার কের ছা�ছা�ীেদর শৃ�লা স�িকর্ ত েকােনা
অিভেযােগর সমাধান চাইেত পাের; এবং ছা�ছা�ীরা �ু ল িডি�ে�র বুিলইং ি�েভনশন অর
ই�ারেভনশন �য্ান-এ েদওয়া অিভেযাগ প�িত বয্বহার কের দাদািগির স�িকর্ ত েকােনা
অিভেযােগর সমাধান চাইেত পাের৷

23.6

েকােনা প� সুপািরনেটনেড� বা তার মেনানীত বয্ি�র িস�াে� বা সুপািরেশ অস�� হেল
তােদর অিধকার আেছ �ু ল কিমিটর কােছ আপীেলর অনুেরাধ জানােনার৷ এই আপীল
জানােনার অিধকার, অবশয্, েসই িস�া� বা সুপািরশ স�েকর্ খাটেবনা েযখােন ে�ট আইন
িনিদর্ � কের িদেয়েছ েয চূ ড়া� আপীল সুপািরনেটনেড� শনেবন৷ আিপেলর আেবদন
সুপািরনেটনেডে�র িস�া� পাওয়ার পাঁচ(5) িদেনর মেধয্ �ু ল কিমিটর কােছ জমা করেত
হেব৷

23.7

�ু ল কিমিট সুপািরনেটনেডে�র রায় এবং সুপািরশ পযর্ােলাচনা করেব িনধর্ারণ করার জেনয্
েয যেথ� সা�য্ �মান িছল িকনা এই অিধকার খেবর্র অিভেযাগ সতয্ �মান করার জেনয্
এবং েয ছাড় েদওয়া হেয়েছ তা এই অিভযু� অিধকার খেবর্র জেনয্ উপযু� িকনা৷
আিপেলর শনািনর দশ(10) িদেনর মেধয্ �ু ল কিমিটর িলিখত িস�া� জাির করেত হেব,
এই িস�া� সুপািরনেটনেডে�র বা তার মেনানীত বয্ি�র রায় বা সুপািরশ হয় সমথর্ন
করেব,বা নাকচ করেব, অথবা পিরবতর্ ন করেব৷

23.8

সব প� এবং তােদর, উিকল সহ, �িতিনিধরা �ু ল কিমিটর কােছ শনািনর সময়কার
সা�য্ �মান স�ে� ও ছােড়র উপযু�তা স�ে� তােদর ব�বয্ েপশ েকারেত পারেবন৷ �ু ল
কিমিট তােদর িবেবচনা মত সা�য্ িনেত পারেবন ও নতু ন �মান �হণ করেত পারেবন৷

24.0 ছা�ছা�ীেদর হয্া�বুক
েকমি�জ ির�েগ এ� লয্ািটন �ু ল �ু েড� হয্া�বুেক, এবং �েতয্ক �ু েলর �ু েড� হয্া�বুেক, আেরা
অিতির� েকাড অফ ক�া� ছাপােনা আেছ৷ সব ছা�ছা�ী, বাবা-মা/অিভভাবক/ত�াবধায়ক এবং
কম�রা এই হয্া�বুকগিল েদখেবন ছা�ছা�ীেদর জীবনধারার জেনয্ �েয়াজনীয় িনয়মাবলী সং�া�
অিতির� তথয্গিলর জনয্৷
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অয্ােপনিড� A
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